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ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJA
(savivaldybės administracijos, seniūnijos, savivaldybės biudžetinės įstaigos pavadinimas)
ĮVADAS
Elektrėnų Versmės“ gimnazijos veiklos planas 2018 metams parengtas atsižvelgus į Elektrėnų savivaldybės 2018–2020 metų strateginį
veiklos planą, patvirtintą savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 31 d. Nr. V.TS–1, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2014-2018 m. strateginį planą,
kuriam pritarta Elektrėnų savivaldybės taryboje (2014-01-09 sprendimas Nr.03V-15), patvirtintas (2014-01-15 direktoriaus įsakymas Nr. 4V-11),
gimnazijos bendruomenės poreikius. Pagal juos gimnazija nustato metinius tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams
vykdyti. Įgyvendinant 2018 metų veiklos planą, siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti gimnazijos
veiklai skirtas lėšas.
2018 metų veiklos planą įgyvendins gimnazijos bendruomenė – administracija, mokytojai, mokiniai, mokinių tėvai (rūpintojai).
Veiklos plane vartojami sutrumpinimai: ŠMM – Švietimo ir mokslo ministerija, BE – brandos egzaminai, PUPP – pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimas, IKT –informacinės komunikacinės technologijos, UPC – ugdymo plėtotės centras, EŠPC – Elektrėnų švietimo paslaugų
centras, VGK – vaiko gerovės komisija, VUPA – vidurinio ugdymo programos aprašas, MK – mokinio krepšelis, SB – savivaldybės biudžetas, ES –
Europos Sąjunga, RL – rėmėjų, labdaros lėšos, VL – valstybės lėšos, SP – specialiosios programos, €-euras.
II DALIS. 2018 METŲ VEIKLOS PRIORITETAS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS
2018 metų prioritetas: Pamokos kokybės gerinimas – nuo uždavinio iki rezultato pamatavimo..
2018 metų strateginiai tikslai:
1 tikslas. Tobulinti ugdymo (-si) kokybę.
1 uždavinys. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius apie šiuolaikinės pamokos organizavimą.
2 uždavinys. Užtikrinti įgytų žinių panaudojimą ir kompetencijų taikymą ugdymo procese.
3 uždavinys. Gerinti pamokos kokybę, įgyvendinant kolegialaus ryšio principus.
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4 uždavinys. Užtikrinti mokinių individualaus mokymosi krūvio dermę su asmeniniais gebėjimais bei numatomos karjeros poreikiais.
2 tikslas. Plėtoti iniciatyvumo kultūrą gimnazijos bendruomenėje.
1 uždavinys. Burti gimnazijos bendruomenę.
2 uždavinys. Išsaugoti ir puoselėti gimnazijos tradicijas.
3 uždavinys. Plėtoti mokinių savivaldos veiklą.
3 tikslas. Kurti saugią ir motyvuojančią edukacinę aplinką.
1 uždavinys. Kurti saugią ir motyvuojančią edukacinę aplinką.
2 uždavinys. Rekonstruoti (atnaujinti) apšvietimą gimnazijos patalpose.
3 uždavinys. Modernizuoti mokomuosius kabinetus, mokymosi erdves.
4 uždavinys. Renovuoti gimnazijos patalpas.

2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

01.01.03

Priemonės
pavadinimas

Veiksmo pavadinimas

Proceso ir /ar indėlio vertinimo kriterijų
pavadinimas
reikšmė

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

02 Švietimo ir ugdymo programa
1 tikslas. Tobulinti ugdymo (-si) kokybę.
1 uždavinys. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius apie šiuolaikinės pamokos organizavimą.
Elektrėnų
Tobulinti mokytojų
Seminarai pagal
25%
Metodinė taryba
2018 m.
„Versmės“
dalykines
Elektrėnų ŠPC, NEC,
gimnazijos
gimnazijos
kompetencijas
UPC, SMM, MTC ir
mokytojų
veiklos
dalyvaujant
kitų įstaigų renginių
organizavimas
stažuotėse,
planus
praktikose,
konferencijose,
projektuose,
seminaruose ir kt.

Asignavimai
(Eur)

1600 €
MK
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1. Seminaras „Mokinių
50%
E.Kontrimas
II ketvirtis
motyvavimo būdai“
gimnazijos
(psichologas E.
mokytojų
Karmaza)
2. Seminaras „Brandos
30%
E.Kontrimas
I ketvirtis
darbas. Patirtis ir
gimnazijos
perspektyvos“
mokytojų
3. Seminaras
30%
E.Kontrimas
II ketvirtis
„Kūrybingumo
gimnazijos
ugdymas Lenkijos
mokytojų
švietimo ir ugdymo
įstaigose“
2 uždavinys. Užtikrinti įgytų žinių panaudojimą ir kompetencijų taikymą ugdymo procese.
Elektrėnų
Metodinėse grupėse
Parengta ir aprobuota
21
Metodinė taryba
IV ketvirtis
„Versmės“
aprobuoti mokytojų
metodinė medžiaga
gimnazijos
parengtą ir išbandytą
(kiekviena metodinė
veiklos
metodinę medžiagą
grupė parengia ir
organizavimas
aprobuoja mažiausiai
po 3 metodines
medžiagas)
Ištirti I-ų klasių
Atliktas tyrimas „1
1
R.Baleišienė
III ketvirtis
mokinių ugdymo(si)
klasių mokinių
stilius
mokymosi stiliai“.
Parengta tyrimo
ataskaita
Vykdyti ugdomosios
Tarnybiniai pranešimai
7
D.Liutkevičienė
2018 m.
veiklos ir
D.Levickaitė
neformaliojo švietimo
A.Griščenkienė
priežiūrą ir ją aptarti
metodinių grupių
susirinkimuose
3 uždavinys. Gerinti pamokos kokybę, įgyvendinant kolegialaus bendravimo ir bendradarbiavimo principus.
Organizuoti
kvalifikacijos
tobulinimo seminarus

01.01.03

300 €
MK
300 €
MK
1200 €
MK

Žmogiškieji
ištekliai

Žmogiškieji
ištekliai

Žmogiškieji
ištekliai
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01.01.03.

Metodinėse grupėse
organizuoti ir vykdyti
atvirų pamokų
savaites

Pamokos vertinimo
lentelė

01.01.03.

Įsivertinti pamokos
kokybę

60

D.Levickaitė
D.Liutkevičienė

01.01.03.

Vykdyti apskritojo
stalo diskusijas
inovatyvios pamokos
organizavimo
klausimais

Pamokos kokybės
įsivertinimas IQES
sistemoje (kiekvienas
mokytojas įsivertina ne
mažiau kaip 1 pamoką)
1. „Mano esama ir
galima informacinių
technologijų
kompetencija“

1

N.Kriščiūnienė

2. „Inovatyvi pamoka.
Patirtis ir galimybės“
3. Seminaras –
diskusija „Sėkminga

1

H.Vaišvila

Visi
mokytojai
stebi po 2-3
atviras
pamokas

50%
gimnazijos

D.Liutkevičienė
D.Levickaitė
Visi mokytojai

Metodinė taryba

I ketvirtis –
gamtos ir
socialinių
mokslų
mokytojai,
II ketvirtis –
menų ir kūno
kultūros
mokytojai,
IV ketvirtis –
lietuvių
kalbos,
tiksliųjų
mokslų,
užsienio
kalbos ir
technologijų
mokytojai
2018 m.

I ketvirtis

II ketvirtis
III ketvirtis

100 €
SP

Žmogiškieji
ištekliai

15 €
MK

15 €
MK
30 €
MK
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pamoka“
mokytojų
Dalyvauti edukacinėse
5
Klasės auklėtojai
2018 m.
800 €
programose Lietuvos
MK
muziejuose, Valstybės
pažinimo centre,
200 €
Europos
SP
informaciniame centre
4 uždavinys. Užtikrinti mokinių individualaus mokymosi krūvio dermę su asmeniniais gebėjimais bei numatomos karjeros poreikiais.
01.01.03 Elektrėnų
Organizuoti 2 klasių
1. Apklausos ataskaita
1
D.Liutkevičienė
II ketvirtis
30 €
„Versmės“
mokinių apklausą,
R.Baleišienė
SP
gimnazijos
būtiną VUPA
veiklos
įgyvendinimui,
organizavimas
dalykiniam
konsultavimui, ir
teikti efektyvią
pagalbą susikuriant
individualius
ugdymosi planus,
atitinkančius mokinių
poreikius
2. Parengti individualūs 100% 3 klasės D.Liutkevičienė
II ketvirtis
Žmogiškieji
ugdymo planai
mokinių
ištekliai
(2018-2019
m.m.)
01.01.03.
Organizuoti 1 klasių
Apklausos ataskaita
1
D.Levickaitė
II ketvirtis
Žmogiškieji
mokinių apklausą,
ištekliai
būtiną įgyvendinant
informacinių
technologijų,
programas, dalykų
modulių programas
01.01.03.
Organizuoti
„Karjeros savaitė“
1
D.Liutkevičienė
IV ketvirtis
300 €
01.01.03.

Plėtoti ugdymą ir
ugdymąsi per
pažintines, kultūrines
veiklas
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profesinio
informavimo,
konsultavimo ir
karjeros planavimo
renginius

01.01.03.

01.01.03.

01.01.03.

MK

Abiturientų ir buvusių
mokinių susitikimas
„Mokomės vieni iš
kitų“
2 klasių mokinių, tėvų
susirinkimai „Atėjo
laikas planuoti karjerą“
Susitikimai su aukštųjų
ir profesinių mokyklų
atstovais, darbdaviais ir
kt
Pažinimo kompetencijų
ugdymui skirta diena
„Šok į tėvų klumpes“
Parengta ataskaita

1

V.Žigutienė

IV ketvirtis

Žmogiškieji
ištekliai

4

D.Liutkevičienė

I ketvirtis

Žmogiškieji
ištekliai

3

V.Žigutienė

I-IV ketvirtis

1

V.Žigutienė

II ketvirtis

200 €
MK
300 €
SP
150 €
SP

Analizuoti mokinių,
1
D.Levickaitė
baigusių gimnaziją,
brandos egzaminų
rezultatus, tolimesnę
veiklą
Atlikti brandos
Parengta ataskaita
2
D.Levickaitė
egzaminų, PUPP
rezultatų analizę
Susisteminti
Parengta ataskaita
1
D.Levickaitė
standartizuotų testų
rezultatus
2 tikslas. Plėtoti iniciatyvumo kultūrą gimnazijos bendruomenėje.
1 uždavinys. Burti gimnazijos bendruomenę.

III ketvirtis

Žmogiškieji
ištekliai

III ketvirtis

50 €
SP

II ketvirtis

Žmogiškieji
ištekliai
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01.01.03

Elektrėnų
„Versmės“
gimnazijos
veiklos
organizavimas

01.01.03.

01.01.03.

Sukurti nuoseklią
naujai atvykusių
mokinių adaptacijos
sistemą gimnazijoje.
Organizuoti tėvų
dienas, ieškant
glaudesnio
bendradarbiavimo.

01.01.03.

01.01.03.

01.01.03

Organizuoti atvirų
durų dieną kitų
savivaldybės
mokyklų 8 klasių
mokiniams ir jų
tėvams(rūpintojams).
Organizuoti šventę
naujai atvykusiems
mokiniams.
Organizuoti
tradicines šventes
abiturientams

Elektrėnų
„Versmės“
gimnazijos
veiklos

Atvirų durų dienos
renginys

1

D.Levickaitė

Pirmokų krikštynų
šventė

1

A.Griščenkienė

IV ketvirtis

Šimtadienis

1

A.Griščenkienė

I ketvirtis

Žmogiškieji
ištekliai

Brandos atestatų
įteikimo šventė
Tyrimo „Naujai
atvykusių mokinių
adaptacija gimnazijoje“
ataskaita
Organizuoti renginį
„Tėvų diena“

1

A.Griščenkienė

I ketvirtis

1

D.Levickaitė
R.Baleišienė

IV ketvirtis

200 €
SP
Žmogiškieji
ištekliai

1

D.Levickaitė
D.Liutkevičienė

IV ketvirtis

Žmogiškieji
ištekliai

I-II ketvirtis

200 €
SP

I ketvirtis

200 €
SB

Vykdyti renginius,
10
A.Griščenkienė
skirtus Lietuvos
valstybės šimtmečiui
paminėti.
„Programa 10x10“
2 uždavinys. Išsaugoti ir puoselėti gimnazijos tradicijas.
Organizuoti
„Metų mokinys“
1
D.Liutkevičienė
tradicinius renginius
gimnazijoje.

II ketvirtis

Žmogiškieji
ištekliai

50 €
RL
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organizavimas

01.01.03.

Tęsti projektą „Judėk
ir tobulėk“

01.01.03.

Bendradarbiaujant su
Tarptautine komisija
nacių ir sovietinių
okupacinių režimų
nusikaltimams
Lietuvoje įvertinti
komisija, vykdyti
pilietines akcijas

01.01.03.

01.01.03

Elektrėnų

1
1
1
1
1
1

Užsienio kalbų
metodinė grupė
Mokinių taryba
A.Griščenkienė
A.Griščenkienė
A.Griščenkienė
R.Šarapienė

„Spalvų savaitė“
„Kalėdų alėja“
„Menų reidas“
Sporto šventė
Mokinių, mokinių tėvų
ir mokytojų komandų
tinklinio turnyras
„Atmintis gyva, nes
liudija“

IV ketvirtis
IV ketvirtis
II ketvirtis
II ketvirtis
I ketvirtis

1

A.Griščenkienė

I ketvirtis

Žmogiškieji
ištekliai

Tolerancijos diena

1

T.Einorienė

III-IV
ketvirčiai
2018 m.

Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai

2018 m.

Žmogiškieji
ištekliai

Gėtės instituto
1
organizuojamas
projektas "Integruotas
dalyko ir vokiečių
kalbos mokymas
Lietuvos mokyklose".
Dalyvauti ilgalaikiame
1
projekte „MokyklosEuropos parlamento
ambasadorės“
3 uždavinys. Plėtoti mokinių savivaldos veiklą.
Stiprinti mokinių
Dalyvauti miesto,
5

Organizuoti
dalyvavimą
tarptautiniuose
projektuose ir mainų
programose

01.01.03.

Europos kalbų diena

B. Morkūnienė,
R. Grigonienė

E.Kontrimas

III ketvirtis

100 €
RL
50 € RL
50 € SP
100 € RL
100 € SP
100 € RL

100 € RL
A.Griščenkienė

2018 m.
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„Versmės“
gimnazijos
veiklos
organizavimas

01.01.03.

01.01.03.

01.01.03.

savivaldos aktyvumą

Plėtoti lyderystės,
bendradarbiavimo ir
partnerystės ryšius su
kitų mokyklų
organizacijomis ir
savivaldos
institucijomis

respublikiniuose ir
tarptautiniuose
renginiuose.
Dalyvauti rengiant
2018 m. veiklos planą,
ugdymo planus ir kitus
gimnazijos veiklą
reglamentuojančius
dokumentus.
Dalyvauti LMS,
EMSIC renginiuose.

3

A.Griščenkienė

8

A.Griščenkienė

4 uždavinys.
3 tikslas. Kurti saugią ir motyvuojančią edukacinę aplinką.
1 uždavinys. Kurti saugią ir motyvuojančią edukacinę aplinką.
Elektrėnų
Sudaryti darbo tarybą Parengti jos veiklą
1
E.Kontrimas
„Versmės“
reglamentuojantys
gimnazijos veiklos
dokumentai
organizavimas
Koreguoti vidaus
1. Elektrėnų „Versmės“
1
Darbo grupė
taisykles ir ugdymą
gimnazijos mokinių
reglamentuojančius
pažangos ir pasiekimų
dokumentus
vertinimo tvarkos
aprašas
2. Elektrėnų „Versmės“
1
Darbo grupė
gimnazijos mokinių
tėvų informavimo apie

2018 m.

2018 m.

Žmogiškieji
ištekliai

200 €
SP

I ketvirtis

Žmogiškieji
ištekliai

I ketvirtis

Žmogiškieji
ištekliai

II ketvirtis

Žmogiškieji
ištekliai
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01.01.03.

01.01.03.

01.01.03.

01.01.03.

4.3.2.3.
01.01.03.

mokinių kėlimo į
aukštesnę klasę,
ugdymo programos
baigimo, papildomų
darbų skyrimo ar
palikimo kartoti
programą tvarkos
aprašas
2 uždavinys. Rekonstruoti (atnaujinti) apšvietimą gimnazijos patalpose.
Atlikti gimnazijos
255 kabinetas
1
E.Kontrimas
patalpų apšvietimo
atnaujinimo
(rekonstravimo)
darbus etapais.
3 uždavinys. Modernizuoti mokomuosius kabinetus, mokymosi erdves.
Elektrėnų
Tirti edukacinių
Kabinetų peržiūra,
1
Darbo grupė
„Versmės“
aplinkų tinkamumą
atkreipiant dėmesį į
gimnazijos veiklos ugdymo procesui.
metodinės medžiagos
organizavimas
sisteminimą ir
mokytojo indėlį,
kuriant palankią
ugdymui aplinką.
Įsigyti ir įrengti
420 kab., 255 kab., 324
2
E.Kontrimas
vaizdo-projekcinę
kab., 206 kab. (pagal
įrangą
galimybes)
V.Mečkauskas
Įrengti radijo interneto Radijo internetas veiks
1
prieigą
visame gimnazijos
pastate
Atnaujinti
Įsigyti nešiojamus
5
E.Kontrimas
kompiuterinę įrangą
kompiuterius
Įgyvendinti
Įrengti edukacines
3
E.Kontrimas
bibliotekos plėtros
aplinkas bibliotekos

II ketvirtis

500 €
SB

II ketvirtis

Žmogiškieji
ištekliai

II ketvirtis

1000 €
MK

II ketvirtis

I ketvirtis
I ketvirtis

1500 €
MK
1000 €
MK
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programą

01.02.03
01.01.03.
01.01.03.

01.02.03

Elektrėnų
„Versmės‘
gimnazijos
veiklos
organizavimas

pateikčių erdvėje
Įsteigti informacijos
1
E.Kontrimas
apie ES skyrių
Įsteigti žaisloteką
10
E.Kontrimas
Aprūpinti vaizdo
1
E.Kontrimas
projekcine įranga
Atsižvelgiant į poreikį
30
S.Mečkauskienė
ir galimybes, įsigyti
grožinės literatūros
4 uždavinys. Renovuoti gimnazijos patalpas.
Atlikti mokomųjų
255 kab., 324 kab.
2
E.Kontrimas
kabinetų remontą
Įrengti poilsio erdves II aukšto ir III aukšto
2
E.Kontrimas
koridoriuose
Vykdyti gimnazijos
216 kab., 215 kab.
2
E.Kontrimas
patalpų
rekonstrukcijas
Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos veiklos planavimas.
Gimnazijai išlaikyti
Su darbo santykiais
12 mėn.
E.Kontrimas
skirtos lėšos
susijusios išlaidos
N.Timofejevienė
(DU+SODRA)
Išlaidos prekių ir
paslaugų įsigijimui

Vidutinis dienų sk., kai
darbuotojai tobulino
kvalifikaciją KT
renginiuose

II ketvirtis

400 € RL

II ketvirtis
I ketvirtis

200 € RL
400 €
MK
450 €
MK

II ketvirtis

III ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis

I-IV
ketvirčiai

12 mėn.

E.Kontrimas
N.Timofejevienė

I-IV
ketvirčiai

Per metus

E.Kontrimas
N.Timofejevienė

I-IV
ketvirčiai

3500 €
SB
1500 €
RL
2500 €
SB
623620 €
MK
244540 €
SB
16470 €
MK
61860 €
SB
3460 €
MK
600 €
SB
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01.02.03

Lėšos ilgalaikiam
turtui įsigyti

Išlaidos patiekalų
gamybos įrengimams
Išlaidos sporto
įrengimams
Išlaidos krūmapjovei

2

Išlaidos vaizdoprojekcinei įrangai
Išlaidos garso
aparatūrai

1

___________________

2
1

1

K.Kuliešius
N.Timofejevienė
K.Kuliešius
N.Timofejevienė
K.Kuliešius
N.Timofejevienė
K.Kuliešius
N.Timofejevienė
K.Kuliešius
N.Timofejevienė

IV ketvirtis
II ketvirtis
I ketvirtis
II ketvirtis
II ketvirtis

3000 €
SB
1500 €
SB
600 €
SB
600 €
SB
1300 €
SB

