
                                                                                                                                                
 

ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS" GIMNAZIJA 

 

2016 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 
2017-01-02   Nr. 5V-3 

Elektrėnai 

 

Siekiant parengti gimnazijos 2017 metų  veiklos planą 2016 m. lapkričio 24 d. buvo sudaryta veiklos plano projekto rengimo darbo grupė (2016 

m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr.4V-222). Darbo grupė parengė gimnazijos 2016 metų  veiklos plano vykdymo ataskaitą:  

 

Tikslas Uždavinys Vykdymo priemonės Tikslų ir uždavinių įgyvendinimo 

faktai 

Rezultatai mokyklai Tikslų ir 

uždavinių 

įgyvendinimo 

trūkumai 

Tobulinti 

ugdymo    (-si) 

kokybę 

Organizuoti 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginius apie 

(šiuolaikinę 

pamoką) 

šiuolaikinės 

pamokos 

organizavimą  

Dalyvauti dalykinėse 

stažuotėse, praktikose, 

konferencijose, 

projektuose, 

seminaruose 

Gimnazijos mokytojai kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose dalyvavo 184 

dienas. Vidutiniškai vienam 

mokytojui tenka 3,35 dienos. 

Seminaruose įgytos kompetencijos 

panaudojamos ugdymo proceso 

gerinimui. 
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  Organizuoti seminarus  

„Kaip formuojamasis 

vertinimas skatina 

mokinių mokymosi 

motyvaciją?“, „Z  

kartos mokinių 

mokymo(si) ypatumai“ 

Gimnazijos mokytojams 

organizuotas seminaras „Mišraus 

mokymo patirtis Italijos mokymo 

įstaigose” (2016-10-25 direktoriaus 

įsakymas Nr. 4Kk-158) dalyvavo 18 

mokytojų.  

Seminaruose įgytos kompetencijos 

panaudojamos ugdymo proceso 

gerinimui. 

 

  Organizuoti 

pasidalijimo gerąja 

patirtimi renginius: 

seminarus, metodinėse 

grupėse aprobuotų 

metodinių darbų parodą, 

atviras pamokas, 

apskrito stalo diskusijas 

„Integruotų programų 

įgyvendinimas“, „Mano 

sėkmės istorija“, „Gera 

pamoka geroje 

mokykloje“, „Vertybinė 

sistema gimnazijoje“, „I 

ir II pusmečių signalinių 

vertinimų aptarimas“ ir 

kt., siekiant stiprinti 

kolegialius ryšius 

1. Praktikumas „Kaip naudoti 

IQES“ (2016-01-15 direktoriaus 

įsakymas Nr.4V-10) 

2. Apskritojo stalo diskusija 

„Diferencijavimas kaip galimybė 

siekti individualios pažangos“ 

(2016-05-03, direktoriaus 

įsakymas Nr.4V-116, 2016-05-

05, protokolas Nr.2) 

 

Mokytojai naudoja IQES 

instrumentus ugdymo kokybei gerinti.  

Sudarytos lietuvių kalbos, anglų 

kalbos, matematikos diferencijuoto 

mokymo grupės.  

Apskritojo stalo 

diskusijos 

perkeliamos į 

2017 m. veiklos 

planą. 

 
 

Plėsti integruoto 

mokymo galimybes, 

organizuojant 

Gimnazijoje įgyvendinama 

integruoto gamtos mokslų kurso 

Mokosi 13-ka  4 klasės mokinių.  

http://www.mtc.lt/lt/mokykloms/423
http://www.mtc.lt/lt/mokykloms/423
http://www.mtc.lt/lt/mokykloms/423
http://www.mtc.lt/lt/mokykloms/423
http://www.mtc.lt/lt/mokykloms/423
http://www.mtc.lt/lt/mokykloms/423
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integruotas gamtos 

mokslų ir užsienio kalbų 

pamokas 

(anglų kalba) programa (mokytojos 

V.Minkevičienė, Ū.Petrauskienė).  

  Pasirašyti 

bendradarbiavimo 

sutartį su Pedagogikos 

centru (VU) 

  Sutartis 

nepasirašyta 

 Užtikrinti įgytų 

žinių 

panaudojimą ir 

kompetencijų 

taikymą 

ugdymo procese 

Metodinėse grupėse 

aprobuoti mokytojų 

parengtą ir išbandytą 

metodinę medžiagą 

(individualizuotos ir 

diferencijuotos 

užduotys, integruotų 

pamokų detalieji planai, 

video medžiaga ir kt.) ir 

ją taikyti ugdymo(si) 

procese 

   

  Parengti pedagoginės 

veiklos stebėsenos 

aprašą 

Parengtas ir patvirtintas Ugdomosios 

veiklos stebėsenos aprašas (2016-

08-31 direktoriaus įsakymas Nr. 4V-

159). 

Pedagoginės veiklos stebėsena vyksta 

planingai, laikantis aprašo nuostatų. 

 

 
 

Ugdymo(si) procese 

naudoti sistemą 

„Egzaminatorius.lt“ 

Egzaminatoriaus sistema naudojasi 

biologijos, matematikos, lietuvių 

kalbos ir literatūros bei istorijos 

mokytojai. 

Gimnazijoje naudojamas inovatyvus 

elektroninis mokymo(si) turinys, kuris  

keičia mokymo procesą, bei gerina 

mokymosi rezultatus. 
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  Įgyvendinti nacionalinio 

saugumo ir pilietinio 

ugdymo idėjas  

1. Projektas „Išsaugota tiesa“ 

(2016-01-12, direktoriaus 

įsakymas Nr.4V-5);  

2.  Paskaita „Misija Sibiras – 2016“ 

(2016-10-25 direktoriaus 

įsakymas Nr.4V-196);  

3. Netradicinio ugdymo pamoka 3-

4 klasių mokiniams apie krašto 

saugumą ir gynybą (2016-04-18 

direktoriaus įsakymas Nr.4V-

101);  

4. Integruotos lietuvių kalbos ir 

pilietiškumo pagrindų pamokos 

netradicinėse erdvėse (2016-09-

06, direktoriaus įsakymas 

Nr.4V-161, 2016-09-06 

direktoriaus įsakymas Nr. 4V-

161, 2016-11-22 direktoriaus 

įsakymas Nr.4V-216);  

5. Konkursai „Ką žinai apie 

Lietuvos kariuomenę?“ (2016-

02-26 direktoriaus įsakymas 

Nr.4V-62; 2016-03-29 

direktoriaus įsakymas Nr.4V-

92), „Lietuvos istorijos žinovas“ 

(2016-03-08 direktoriaus 

įsakymas Nr. 4V-78), 

„Konstitucijos egzaminas“ 

Mokiniai aktyviai dalyvauja 

pilietinėse akcijose, miesto 

renginiuose, puoselėja tautines 

vertybes.  
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(2016-09-26 direktoriaus 

įsakymas Nr.4V-169).  

 Užtikrinti 

mokinių 

individualaus 

mokymosi 

krūvio dermę su 

asmeniniais 

gebėjimais bei 

numatomos 

karjeros 

poreikiais 

Organizuoti 2 klasių 

mokinių poreikių 

tyrimus, būtinus VUPA 

įgyvendinti, dalykinį 

konsultavimą  ir teikti 

efektyvią pagalbą 

susikuriant 

individualius ugdymosi 

planus, atitinkančius 

mokinių poreikius  

1. Atsižvelgiant į 2 klasės mokinių 

poreikius parengta individualaus 

ugdymo plano forma (2016-02-

22 direktoriaus įsakymas Nr. 

2M-67).  

2. Atsižvelgiant į mokinių 

poreikius koreguojami 

individualūs ugdymo planai 3-4 

klasių mokiniams (2016-01-22 

direktoriaus įsakymas Nr. 2M-

13; 2016-02-08 direktoriaus 

įsakymas  Nr. 2M-28; 2016 -06-

01 direktoriaus įsakymas Nr. 

2M-136). 

 

1. 3-4 klasėse užtikrinama dalykų 

programų pasirinkimo įvairovė 

(įgyvendinamos A ir B kursų 

dalykų programos, A1, A2, B1, B2 

trijų užsienio kalbų programos, 

trijų sporto šakų (tinklinis, 

smiginis, stalo tenisas) programos, 

penkios menų programos (muzika, 

dailė, šokis, teatras, filmų 

kūrimas), trys technologijų 

programos (taikomasis menas, 

amatai ir dizainas, statyba ir 

medžio apdirbimas, turizmas ir 

mityba);   

2. 3-4 klasėse užtikrinama dalyko 

modulių pasirinkimo įvairovė (3-4 

klasių mokiniams siūloma 

pasirinkti apie 30 dalyko modulio 

programų (įgyvendinama apie 10 

dalyko modulio programų);  

3. 3-4 klasėse užtikrinama 

pasirenkamųjų dalykų įvairovė (6 

pasirenkamieji dalykai, iš kurių 

populiariausios informacinės 

technologijos, ekonomika ir 

verslumas, braižyba). 

 

  Organizuoti 1 klasių 

mokinių poreikių 

tyrimus, būtinus  

1. Vykdyta apklausa dėl IT, 

technologijų, pasirenkamųjų 

dalykų ir mokomųjų dalykų 

1. 1-2 klasėse įgyvendinamos šios 

technologijų programos: gaminių 

dizainas ir technologijos 
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informacinių 

technologijų, 

technologijų 

mokomosioms 

programoms, dalykų 

modulių programos 

įgyvendinti 

modulių pasirinkimo (2016-04-

26 direktoriaus įsakymas Nr. 

4V-105).  

2.  Atsižvelgiant į mokinių 

poreikius sudaryti individualūs 

ugdymo planai 1-2 klasių 

mokiniams (2016-05-16 

direktoriaus įsakymas Nr.2M-

129) 

(privalomai pasirenkama), 

konstrukcinės medžiagos 

(privalomai pasirenkama), ūkio 

šakos (privaloma)).  

2. 2 klasėje įgyvendinamos šios 

informacinių technologijų 

programos: programavimo 

pradmenys, tinklalapių kūrimo 

pradmenys, kompiuterinės 

leidybos pradmenys.  

3. 2 klasėje įgyvendinamos 3 dalyko 

modulių programos (lietuvių 

kalbos, matematikos). 

  Organizuoti profesinio 

informavimo, 

konsultavimo ir karjeros 

planavimo renginius 

(abiturientų ir buvusių 

mokinių susitikim(us)ai 

„Mokomės vieni iš 

kitų“, susirinkim(us)ai 

„Atėjo laikas planuoti 

karjerą“, susitikimus su 

aukštųjų ir profesinių 

mokyklų atstovais, 

darbdaviais ir kt.) 

1. „Karjeros savaitė (2016-11-10 

direktoriaus įsakymas Nr.4V-

207);  

2. Paroda „Studijos 2016“ (2016-

02-11 direktoriaus įsakymas 

Nr.2M-51;  

3. Susitikimai su aukštųjų mokyklų 

atstovais (2016-03-07 

direktoriaus įsakymas 4V-76, 

2016-05-09 direktoriaus 

įsakymas Nr.4V-120, 2016-04-

26 direktoriaus įsakymas Nr.4V-

106) 

4. Paskaita 4 klasės mokiniams 

„LAMABPO galimybės“ (2016-

Mokiniai aktyviai dalyvauja 

renginiuose, susipažįsta su karjeros 

galimybėmis, studijų programomis, 

pasirengia studijoms.  

 



7 

 

03-01, direktoriaus įsakymas Nr. 

4V-65 

5. Projektas „Mokausi iš kino“ 

(2016-11-22 Nr. 4V-215).  

  Analizuoti mokinių, 

baigusių gimnaziją, 

brandos egzaminų 

rezultatus, tolimesnę 

veiklą  

Parengta ataskaita apie 2016 m. 

abiturientų tolimesnę veiklą (2016-

08-31 MT posėdžio protokolas 

Nr.6), susisteminti standartizuotų 

testų, PUPP, brandos egzaminų 

rezultatai aptarti mokytojų tarybos 

posėdyje (2016-08-31 protokolas 

Nr.6), analizuoti metodinėse 

grupėse. 

Standartizuotų testų susistemintos 

ataskaitos pateikiamos mokytojams 

prieš pradedant dirbti su naujai į 

gimnaziją atvykusiais mokiniais. 

Atsižvelgiant į PUPP profilių ataskaitas 

individualizuojama ir diferenciuojama  

ugdomoji veikla 3-se klasėse. 

 

 

  Organizuoti tyrimus, 

užtikrinančius 

kokybišką neformaliojo 

ugdymo veiklą 

gimnazijoje  

  Tyrimas 

neatliktas 

  Įgyvendinti į STEAM 

idėjas   

1. Nuo rugsėjo 1d. gimnazijoje 

pradėjo veikti robotikos būrelis 

(mokytojas H.Vaišvila).  

2. VU studentų ir gimnazistų 

projektas „Gamtos mokslų 

eksperimentai“ (2016-11-16 

direktoriaus įsakymas Nr.4V-

211).  

Gamtos mokslų populiarinimsas 

leidžia gimnazijai pasiekti aukštų 

rezultatų gamtos mokslų olimpiadose, 

konkursuose. 

 



8 

 

  Sukurti pasiekimų, 

individualios pažangos 

ir asmenybės brandos 

fiksavimo sistemą 

Sudaryta darbo grupė tvarkos 

aprašui parengti(2016-10-31 

direktoriaus įsakymas Nr.4V-202) 

Parengto aprašo projektas svarstytas 

metodinėje taryboje 2016-12-28 

(protokolas Nr 6). 

 

 
Tobulinti 

pagalbos 

mokiniui sistemą 

Teikti mokiniams 

reikiamą savalaikę 

psichologinę, 

pedagoginę, specialiąją, 

socialinę pagalbą 

1. Įvyko 49 VGK susirinkimai, 

kuriuose aptartos bendros ir 

individualios problemos, 

numatytos priemonės, kaip 

gerinti mikroklimatą 

gimnazijoje, kaip užtikrinti 

mokinių saugumą ir lygias 

galimybes.  

2. Įvyko 98 asmeniniai pokalbiai 

pedagoginės, socialinės pagalbos 

klausimais (socialinės 

pedagoginės pagalbos gavėjo 

registras).  

3. Įvyko 5 grupiniai pokalbiai 

socialinės pedagoginės pagalbos 

klausimais (socialinės 

pedagoginės pagalbos gavėjo 

registras).  

 

Kuriamas palankus mikroklimatas, 

užtikrinamas mokinių saugumas ir 

lygios galimybės, laiku sprendžiamos 

iškilusios problemos.  

 

  Ištirti 1-ų klasių 

mokinių ugdymo(si) 

stilius ir informuoti 

dėstančius mokytojus 

Atliktas 1 klasių mokinių 

ugdymo(si) stilių tyrimas. Dėstantys mokytojai ugdymo procese 

naudoja tyrimo duomenis. 
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apie taikytinus               

mokymo(si) metodus  

  Tobulinti  konsultacinio 

ugdymo(si) formas ir 

galimybes mokiniams 

dėl ligos ar patologinės 

būklės praleidusiems 

pamokas, 

dalyvaujantiems didelio 

meistriškumo 

sportininkų rengimo 

programose ir kt. 

Pagal mokinių poreikius gimnazijoje 

skiriamos mokomųjų dalykų 

konsultacijos (nuo sausio 25d. 

išnaudota 31,5 valandos), nuo 

rugsėjo 1d. išnaudota 21,5 

valandos). 

Nuo rugsėjo 1d. dienos neskirtos 

konsultacinės valandos aukšto 

sportinio meistriškumo siekiantiems 

mokiniams, nustačius, kad jas lanko 

mažas procentas spotrininkų. 

Lyginant su 2014-2015 m.m. 2015-

2016 m. m. gimnazijos pažangumas 

padidėjo 0,4%. 0,2% sumažėjo prastai 

(vidurkis mažiau negu 5) besimokančių 

mokinių, bet 1,5 % sumažėjo ir labai 

gerai ir gerai besimokančių mokinių 

skaičius.  

 

  Atlikti „Lankomumo 

problemų  ir 

nepažangumo 

priežasčių tyrimą“ ir 

koreguoti „Mokinių 

pamokų lankomumo 

apskaitos ir mokyklos 

nelankymo prevencijos 

tvarkos aprašą” 

1. Tyrimas neatliktas.  

2. Ne mažiau kaip vieną kartą per 

mėnesį VGK susirinkimuose 

analizuojamos lankomumo ir 

pažangumo priežastys (VGK 

protokolai), gilesnė analizė buvo 

vykdoma pasibaigus I pusmečiui 

(2016-02-23 Nr.15VGK-8) 

Lankomumas pagerėjo: lyginant su 

2014-2015 m.m. sumažėjo vienam 

mokiniui praleistų pamokų skaičius 

9%, nepateisintų pamokų skaičius 

vienam mokiniui sumažėjo 3,4%). 

Perkelta į 2017 

m. veiklos 

planą. 

  Atlikti naujai atvykusių 

mokinių adaptacijos 

tyrimą 

1. „Naujai atvykusių 3 klasės 

mokinių adaptacija Elektrėnų 

„Versmės“ gimnazijoje“ (2016-02-

01, direktoriaus įsakymas Nr.4V-38) 

2. „Naujai atvykusių 1 klasės 

mokinių adaptacija“ (2016 m. 

Naujai atvykę mokiniai palankiai 

vertina gimnazijos mikroklimatą, 

jaučiasi saugūs. Bendras adaptacijos  

2016 m. adaptacijos įvertinimas -0,6 

(aukštesnis nei vidutinis). 
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lapkričio 7 d. direktoriaus įsakymas 

Nr. 4V- 203) 

 

Plėtoti 

iniciatyvu-mo 

kultūrą 

gimnazijos 

bendruo-

menėje 

Burti gimnazijos 

bendruomenę 

Organizuoti atvirų durų 

dieną kitų savivaldybės 

mokyklų 8 klasių 

mokiniams ir jų tėvams 

(globėjams, 

rūpintojams)  

Atvirų durų dienos renginys vyko 

gegužės 17d. (2016 -05-11 

direktoriaus  įsakymas Nr. 4V- 121). 

Atvirų durų renginio metu būsimieji 

pirmokai ir jų tėvai supažindionaami 

su tvarka gimnazijoje, pagrindiniais 

gimnazijos dokumentais, ugdymo 

proceso ypatumais. 

 

  Organizuoti 

konferenciją „Tiltai tarp 

mokyklų:  galimybė 

ugdyti įvairiapusę 

asmenybę“  

Konferencija neįvyko  Perkelta į 2017 

m. veiklos 

planą. 

  Organizuoti gimnazijos 

bendruomenę 

telkiančius renginius: 

gimnazistų krikštynas, 

projektą „Judėk ir 

tobulėk!“, Tėvų dieną, 

šimtadienio, brandos 

atestatų įteikimo 

šventes ir kt.  

1. Šimtadienio šventė 

(http://www.versme.elektren

ai.lm.lt/2015/index.php/lt/si

mtadienis/221-versmes-

gimnazistu-simtadienis-

marse) 

2. Vyko projektas „Judėk ir 

tobulėk“. 

(http://www.versme.elektren

ai.lm.lt/2015/index.php/lt/gi

mnazijos/judek-ir-

tobulek/232-tinklinio-

turnyras-judek-ir-tobulek) 

Organizuoti renginiai Elektrėnų 

bendruomenei. 

 

 

 

 

Telkiama gimnazijos bendruomenė 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.versme.elektrenai.lm.lt/2015/index.php/lt/simtadienis/221-versmes-gimnazistu-simtadienis-marse
http://www.versme.elektrenai.lm.lt/2015/index.php/lt/simtadienis/221-versmes-gimnazistu-simtadienis-marse
http://www.versme.elektrenai.lm.lt/2015/index.php/lt/simtadienis/221-versmes-gimnazistu-simtadienis-marse
http://www.versme.elektrenai.lm.lt/2015/index.php/lt/simtadienis/221-versmes-gimnazistu-simtadienis-marse
http://www.versme.elektrenai.lm.lt/2015/index.php/lt/simtadienis/221-versmes-gimnazistu-simtadienis-marse
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3. Brandos atestatų įteikimo 

šventė (2016-07-13 

direktoriaus įsakymas Nr. 

2M-154) 

4. Gimnazijos 1-okų krikštynos 

(http://www.versme.elektren

ai.lm.lt/2015/index.php/lt/pir

moku-krikstynos/258-

pirmoku-gimnazistu-

krikstynos-versmeje) 

5. Tėvų diena vyko lapkričio 23 

d.( 2016-11-18  direktoriaus 

įsakymas 2016-11-18  Nr. 

4V-212) 

 

 

 

Užtikrinama sėkminga naujai atėjusių 

mokinių adaptacija. 

 

 

 

 

Mokinių, mokinių tėvų, mokytojų, 

administracijos bendradarbiavimas 

  Atlikti tėvų aktyvumo 

gimnazijos veikloje 

tyrimą 

Apklausa atlikta IQES sistemoje. 

Tėvų apklausoje dalyvavo apie 

40% kviestų respondentų, 

mokinių apklausoje dalyvavo 

34% respondentų. 

Tėvai yra patenkinti informacija 

gaunama iš gimnazijos apie mokinį bei 

gimnazijos veiklą (įvertis 3,3 iš 4), 

teigia jog jiems trūksta iniciatyvos iš 

gimnazijos pusės įtraukiant tėvus į 

gimnazijos veiklą (diskusijoms, 

sprendimsms priimti ir pan.) (įvertis 

2,97 iš 4), gimnazija bendradarbiauja 

su tėvais vaiko ugdymo klausimais 

(įvertis 3,15 iš 4). Mokiniai teigia jog 

tėvai neaktyviai dalyvauja gimnazijos 

gyvenime (įvertis 1,95 iš 4). 

 

 Išsaugoti ir 

puoselėti 

Organizuoti tradicinius 

renginius („Metų 

Organizuoti renginiai: 

1. “Metų mokinio” apdovanojimai. 

Renginys mokinių tarybos iniciatyva 

nukeltas į kitų metų sausio mėn. 

 

http://www.versme.elektrenai.lm.lt/2015/index.php/lt/pirmoku-krikstynos/258-pirmoku-gimnazistu-krikstynos-versmeje
http://www.versme.elektrenai.lm.lt/2015/index.php/lt/pirmoku-krikstynos/258-pirmoku-gimnazistu-krikstynos-versmeje
http://www.versme.elektrenai.lm.lt/2015/index.php/lt/pirmoku-krikstynos/258-pirmoku-gimnazistu-krikstynos-versmeje
http://www.versme.elektrenai.lm.lt/2015/index.php/lt/pirmoku-krikstynos/258-pirmoku-gimnazistu-krikstynos-versmeje
http://www.versme.elektrenai.lm.lt/2015/index.php/lt/pirmoku-krikstynos/258-pirmoku-gimnazistu-krikstynos-versmeje
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gimnazijos 

tradicijas 

mokinys“, „Europos 

kalbų diena“, „Spalvų 

savaitė“, Kalėdinius 

labdaros renginius, 

„Menų dirbtuvės“, 

„Sporto šventė“ ir kt.   

2. “Europos kalbų diena” 

(http://www.versme.elektrenai.l

m.lt/2015/index.php/lt/255-

europos-kalbu-diena-versmes-

gimnazijoje) 

3.  „Spalvų savaitė“  

 

4. Kalėdinis labdaros renginys 

„Kalėdų alėja“ (2016-12-13d. 

direktoriaus įsakymas Nr.4V-

241) 

 

5. Margutis – Velykų simbolis 

(2016-03-18, direktoriaus 

įsakymas Nr. 4V-87)  

6. Sporto šventė 

(http://www.versme.elektrenai.l

m.lt/2015/index.php/lt/sporto-

svente/245-sporto-svente-2016) 

7. „Menų dirbtuvės” (2016-05-

26direktoriaus įsakymas, Nr. 

4V-133) 

 

Puoselėjamos gimnazijos tradicijos. 

 

 

 

 

 

Renginys neįvyko dėl gimnazijos 

bendruomenės narių neaktyvumo. 

 

 

 

Puoselėjamos gimnazijos tradicijos. 

 

 

Puoselėjamos gimnazijos tradicijos. 

 

 

 

Puoselėjamos gimnazijos tradicijos. 

  Bendradarbiaujant su 

Tarptautine komisija 

nacių ir sovietinių 

okupacinių režimų 

nusikaltimams 

Lietuvoje įvertinti 

Organizuoti renginiai: 

1. Pilietinė iniciatyva “Atmintis 

gyva, nes liudija. 

(Tarptautinės komisijos nacių 

ir sovietinių okupacinių 

režimų nusikaltimams 

Ugdomas pilietiškumas ir moralinės 

vertybės. 

 

http://www.versme.elektrenai.lm.lt/2015/index.php/lt/255-europos-kalbu-diena-versmes-gimnazijoje
http://www.versme.elektrenai.lm.lt/2015/index.php/lt/255-europos-kalbu-diena-versmes-gimnazijoje
http://www.versme.elektrenai.lm.lt/2015/index.php/lt/255-europos-kalbu-diena-versmes-gimnazijoje
http://www.versme.elektrenai.lm.lt/2015/index.php/lt/255-europos-kalbu-diena-versmes-gimnazijoje
http://www.versme.elektrenai.lm.lt/2015/index.php/lt/sporto-svente/245-sporto-svente-2016
http://www.versme.elektrenai.lm.lt/2015/index.php/lt/sporto-svente/245-sporto-svente-2016
http://www.versme.elektrenai.lm.lt/2015/index.php/lt/sporto-svente/245-sporto-svente-2016
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komisija, vykdyti 

pilietines akcijas 

Lietuvoje įvertinti padėka, 

2016-01-13, Vilnius. 

2. Renginiai, skirti Vasario 16 

d.  paminėti (direktoriaus 

įsakymas 2016-02-01 

direktoriaus įsakymas Nr.4V-

40) 

3. Renginiai, skirti Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimui 

(http://www.versme.elektrena

i.lm.lt/2015/index.php/lt/222-

svenciame-lietuvos-

nepriklausomybes-atkurima) 

4. Gedulo ir vilties diena (2016-

06-14d. fotorepotažas) 

5. Žydų genocido minėjimo 

diena, dalyvavimas akcijoje 

"Atminties maršas" 

Semeliškėse, (2016-10-05 

direktoriaus įsakymas Nr. 

4Kk-151) 

 

  Dalyvauti 

tarptautiniuose 

projektuose ir mainų 

programose 

1. Tarptautinio Erasmus+ 

projekto  “IMAGINE “ 

mokytojų ir direktorių darbo 

sesija Suomijoje. Pranešimai 

temomis ” Švietimo sistema 

Lietuvoje” ir “ Mokinių 

lankomumas ir šalinimo iš 

mokyklos priežastys”. 

Plėtojami ryšiai su įvairiais socialiniais 

partneriais. 

 

http://www.versme.elektrenai.lm.lt/2015/index.php/lt/222-svenciame-lietuvos-nepriklausomybes-atkurima
http://www.versme.elektrenai.lm.lt/2015/index.php/lt/222-svenciame-lietuvos-nepriklausomybes-atkurima
http://www.versme.elektrenai.lm.lt/2015/index.php/lt/222-svenciame-lietuvos-nepriklausomybes-atkurima
http://www.versme.elektrenai.lm.lt/2015/index.php/lt/222-svenciame-lietuvos-nepriklausomybes-atkurima
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2016-01-17-23d.d.       Sertifikatas.      

2016-01-14 direktoriaus įsakymas 

Nr. 4Kk-6,  

2. Tarptautinio Erasmus+ 

projekto  “IMAGINE “ 

mokytojų ir mokinių darbo 

sesija  Elektrėnų „Versmės“ 

gimnazijoje, dalyvaujant 

delegacijai iš Prancūzijos.  

2016-03-14-20 d. Sertifikatas, 2016-

03-14 direktoriaus įsakymas  

Nr.4Kk-46;  

3. Tarptautinė konferencija-

seminaras „ Kurti daugialypę 

Europą“ (Pažymėjimas 2016-

04-09 d. Nr. ZV-0420); 

4. Tarptautinio Erasmus+ 

projekto  “IMAGINE “ 

mokytojų ir mokinių darbo 

sesija Suomijoje. 

 2016-05-07-14d. Sertifikatas. 2016-

05-05 direktoriaus įsakymas 

Nr.4Kk-100);  

5. Tarptautinio Erasmus+ 

projekto  “IMAGINE “ 

mokytojų ir mokinių darbo 

sesija  Elektrėnų „ Versmės“ 

gimnazijoje, dalyvaujant 

dviejų mokyklų delegacijoms 

iš Italijos Medos ir 

Monselice miestų. 
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2016-10-01-08 d. Sertifikatas. 2016-

09-30 direktoriaus įsakymas 

Nr.4Kk-151);  

6. Tarptautinio Erasmus+ 

projekto  “IMAGINE “ 

mokytojų ir mokinių darbo 

sesija Italijoje (2016-11-12-

19 d. Sertifikatas. 2016-10-

27 direktoriaus įsakymas  Nr. 

4Kk-159); 

7. Tarptautinio konkurso 

„Euroscola“ finalinis etapas 

Strasbure (2016-11-23 

direktoriaus įsakymas Nr. 

4Kk-167). 

 Plėtoti mokinių 

savivaldos 

veiklą 

Dalyvauti  miesto, 

respublikiniuose ir 

tarptautiniuose 

renginiuose  

1. Dalyvavimas renginyje, kuris 

buvo skirtas Laisvės gynėjų 

dienos 25-mečiui paminėti 

(„Kronika” 2016-22-28d. 

Nr.3(860)); 

2. Dalyvavimas miesto Rudenėlio 

šventėje 

(http://www.versme.elektrenai.l

m.lt/2015/index.php/lt/254-

rudens-svente-elektrenuose) 

3. Dalyvavimas Elektrėnų 

savivaldybės akcijoje 

„Papuoškime Elektrėnų miesto 

aikštę Kalėdų eglutėmis“( 2016-

Ugdomas pilietiškumas ir moralinės 

vertybės 

 

http://www.versme.elektrenai.lm.lt/2015/index.php/lt/254-rudens-svente-elektrenuose
http://www.versme.elektrenai.lm.lt/2015/index.php/lt/254-rudens-svente-elektrenuose
http://www.versme.elektrenai.lm.lt/2015/index.php/lt/254-rudens-svente-elektrenuose
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11 08 direktoriaus įsakymas Nr. 

4V-206) 

  Plėtoti lyderystės, 

bendradarbiavimo ir 

partnerystės ryšius su 

kitų mokyklų 

organizacijomis ir 

savivaldos 

institucijomis 

1.  „Pilietiškumo mokykla“ 2016-

11-18 d. 

(https://www.facebook.com/JKL.E

lektrenai/photos/?tab=album&albu

m_id=1291697030891287) 

2. Vadovų klubas 

2016-11-17d. 

(https://www.facebook.com/elektr

enumsic/photos/a.3110825423240

41.65075.232931483472481/1084

012078364413/?type=3&theater) 

3. Mokinių savivaldų  

konferencija 2016- 12-02-03d. 

(https://www.facebook.com/elektren

umsic/photos/?tab=album&album_i

d=1105042639594690) 

 

Plėtojami ryšiai su socialiniais 

partneriais. 

 

  
Bendradarbiauti 

rengiant 2016 m. 

veiklos planą, ir kt. 

mokyklos veiklą 

reglamentuojančius 

dokumentus  

Mokinių tarybos nariai dalyvavo: 

rengiant gimnazijos 2016 m. veiklos 

planą (mokinių tarybos protokolas 

Nr. 2, 2016-01-05) 

 

Skatinamas bendradarbiavimas tarp 

gimnazijos bendruomenės narių. 

 

  Įtraukti visų klasių 

atstovus į mokinių 

savivaldos veiklą 

Naujų narių priėmimas į gimnazijos 

mokinių tarybą. (Mokinių tarybos 

protokolas Nr.1, 2016-09-12) 

Ugdomas pilietiškumas, skatinamas 

bendradarbiavimas tarp gimnazijos 

bendruomenės narių. 
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Organizuoti gimnazijos 

prezidento rinkimus 

1. Gimnazijos prezidento  

rinkimai (2016-11-8 d. direktoriaus 

įsakymas Nr. 4V-204) 

2. Kandidatų į gimnazijos  

prezidentus debatai  (filmuota 

medžiaga) 

Ugdomas pilietiškumas.  

 Paminėti  

gimnazijos 30-

metį 

Parengti gimnazijos 

istorijos stendą 

 Neparengtas dėl lėšų stokos.  

  Papildyti  gimnaziją 

reprezentuojančią 

atributiką (suvenyrai, 

lankstinukai ir kt.) 

Atnaujinta atributika, 

reprezentuojanti gimnaziją. 

Gimnazijos kultūra atsispindi 

reprezentuojančioje atributikoje. 

 

 
 

Sudaryti numatomų 

organizuoti renginių 

planą 

Sudarytas numatomų renginių 

planas. 

Vykdyti renginiai sudarė sąlygas burti 

gimnazijos bendruomenę. 

 

  Parengti ir išleisti 

jubiliejiniam 

gimtadieniui skirtą 

leidinį 

Gimnazijos 30-mečiui išleistas 

jubiliejinis leidinys  (2016-04-07 

direktoriaus įsakymas Nr.4V-97). 

„Elektrėnų 3-oji vidurinė mokykla, 

Elektrėnų „Versmės” vidurinė 

mokykla, Elektrėnų „Versmės” 

gimnazija”. 

Gimnazijos kultūra atsispindi 

ugdomosios veiklos erdvėse, 

leidiniuose apie gimnaziją, spaudoje, 

virtualioje erdvėje 

(http://www.versme.elektrenai.lm.lt/20

15/index.php/lt/, 

https://www.facebook.com/Elektrėnų-

Versmės-gimnazija-

252392731486094/?fref=ts).  

 

 
 

Sukurti filmą apie 

„Versmę“ 

Gimnazijos 30-mečiui sukurtas 

filmas apie gimnaziją (2016-03-29 

direktoriaus įsakymas Nr.4V-9). 

  

http://www.versme.elektrenai.lm.lt/2015/index.php/lt/
http://www.versme.elektrenai.lm.lt/2015/index.php/lt/
https://www.facebook.com/Elektrėnų-Versmės-gimnazija-252392731486094/?fref=ts
https://www.facebook.com/Elektrėnų-Versmės-gimnazija-252392731486094/?fref=ts
https://www.facebook.com/Elektrėnų-Versmės-gimnazija-252392731486094/?fref=ts
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  Redaguoti gimnazijos 

himną 

Sukurtas gimnazijos himno tekstas. Neatlikta  

Kurti saugią 

ir motyvuo-

jančią 

edukacinę 

aplinką 

Kurti socialiai 

saugią 

bendruomenę 

Parengti naujos 

redakcijos kolektyvinę 

sutartį  

 Neatlikta  

  Organizuoti ne mažiau 

kaip du  šviečiamuosius 

renginius mokinių 

tėvams 

 

2016 metais skaitytos tėvams 

paskaitos: 

sausio 27d. "Paauglių 

priklausomybė nuo psichotropinių 

medžiagų"; 

vasario 25 d. "Mano vaikas jau 

abiturientas"; 

kovo 17 d. " Patyčios mokykloje ir 

internete"; 

gegužės 12 d. "Mano vaikas nenori 

eiti į mokyklą"; 

spalio 27 d "Jausmų galia"; 

lapkričio 23 d. "Motyvacija mokytis 

ir lankyti mokyklą". 

Stiprėja ryšiai tarp gimnazijos mokinių 

tėvų ir gimnazijos. Tėvai įgyja žinių 

apie mokinio vidinį pasaulį, gali padėti 

vaikui, esant sudėtingai situacijai. 

 

 Rekonstruoti 

apšvietimą 

gimnazijos 

patalpose 

Etapais atnaujinti 

gimnazijos patalpų 

apšvietimą 

Atnaujintas apšvietimo kab. Nr. 412, 

Nr. 418. 

Atnaujintas apšvietimas dalyje 4a 

koridoriaus, sporto salėje, mokymosi 

korpuso laiptinėje. 

Siekiama laikytis Lietuvos higienos 

normos HN21:2011 reikalavimų. 

 

 Modernizuoti 

mokomuosius 

kabinetus, 

Įrengti vaizdo 

projekcinę įrangą kab. 

Nr. 322, 201, 202, 255, 

418, 412.  

Vaizdo projekcinė įranga įrengta 

kab. Nr. 322, 202, 418, 412. 

Gimnazijoje kuriamos informacinės 

mokymo ir mokymosi veiklos erdvės. 
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mokymosi 

erdves 

  Tirti mokymosi erdvių 

tinkamumą ugdymo 

procesui 

Vykdyta kabinetų ir kitų mokymo 

patalpų peržiūra (2016-05-23 aktas 

Nr. 5V-82). 

Remonto  darbai, įrangos atnaujinimas 

vykdomas įvertinus mokymosi erdvių 

būklę. 

 

  Įgyvendinti  kabinetų 

aprūpinimo vaizdo 

projekcine ir garso 

atkūrimo įranga planą 

Įrengta vaizdo projekcinė įranga  

4 kabinetuose sudaro prielaidas 

įgyvendinti kabinetų aprūpinimo 

vaizdo projekcine įranga planą 

(2016-03-24 direktoriaus įsakymas 

Nr. 4V-90). 

Planingai įgyvendinamas kabinetų 

aprūpinimas projekcine ir garso 

atkūrimo įranga. 

 

  Tobulinti  radijo 

interneto prieigas 

gimnazijos pastate  

Įrengta radijo interneto prieiga II a. 

koridoriuje. 

Sudaromos sąlygos pamokų vykdymui 

panaudoti šiuolaikines technines 

priemones. 

 

  Įrengti mokomuosiuose 

kabinetuose 

informacines lentas 

Informacinės lentos įrengtos kab. 

Nr. 412, 418, 424. 

Kabinetai aprūpinami skelbimų 

lentomis vidaus tvarkos dokumentams. 

 

  Atnaujinti kompiuterinę 

įrangą 

Įsigyti 2 nešiojami kompiuteriai. Įsigyta įranga naudojama brandos 

egzaminams vykdyti, kitoms ugdymo 

reikmėms. 

 

  Atlikti bibliotekos 

modernizavimo darbus 

pagal bibliotekos plėtros 

planą  

Atlikti remonto darbai pateikčių 

erdvėje. Įrengta literatūros, 

laikraščių ir žurnalų lentyna. 

Gimnazijoje plėtojamas bibliotekos 

kaip informacinio centro vaidmuo. 

 

 Renovuoti 

gimnazijos 

patalpas 

Renovuoti mokomųjų 

dalykų kabinetus: 

 418 kab., 

 412 kab. 

Renovuoti kab. Nr. 412, 418, 424. 

Dalinai atnaujintas kab. Nr. 330. 

Atnaujintas 4a koridorius, jame 

įrenta poilsio erdvė. 

Kuriama palanki jugdymui edukacinė 

aplinka. 
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  Atnaujinti sporto salės 

persirengimo kambarius 

Atliktas dalinis persirengimo 

kambarių remontas. 

  

_____________________________ 


