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ĮVADAS 

Elektrėnų Versmės“ gimnazijos veiklos planas 2020 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 2019-2022 m. strateginį planą, 

patvirtintą gimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 27 d. įsakymu Nr.4.V-48, kuriam pritarta Elektrėnų savivaldybės taryboje administracijos 

direktoriaus 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr.03V-145, Pagal jį gimnazija nustato metinius tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones 

uždaviniams vykdyti. Planuojant veiklas 2020 metais siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti gimnazijos 

veiklai skirtas lėšas. 

2020 metų veiklos planą įgyvendins gimnazijos bendruomenė – administracija, mokytojai, mokiniai, mokinių tėvai (rūpintojai).  

Veiklos plane vartojami sutrumpinimai: BE – brandos egzaminai, PUPP – pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas, IKT –

informacinės komunikacinės technologijos, ESŠPC – Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras, VGK – vaiko gerovės komisija, MK – 

mokinio krepšelis, SB – savivaldybės biudžetas, ES – Europos Sąjunga, RL – rėmėjų, labdaros lėšos, VL – valstybės lėšos, SP – specialiosios 

programos, € - euras, VIVA – visuminio išorės vertinimo ataskaita.  

 

II DALIS. 2020 METŲ VEIKLOS PRIORITETAS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS 
 

2020 metų prioritetas - mokymosi pažanga (per tam tikrą laiką pasiektas lygis, atsižvelgiant į bendrosiose ugdymo programose numatytus 

reikalavimus, mokymosi startą bei asmenines raidos galimybes, mokiniui optimalų tempą). 

 

Veiklos plano tikslai ir uždaviniai:  

1. Užtikrinti kiekvieno mokinio ir mokyklos pažangą.  

1.1.Tobulinti ugdomosios veiklos planavimą ir stebėseną.  

1.2.Taikyti inovacijas ugdymo procese.  

1.3.Taikant grįžtamojo ryšio įrankius, tobulinti pažangos ir pasiekimų vertinimą, į(si)vertinimo metodikas.  

1.4. Efektyvinti mokinių karjeros planavimą ir įgyvendinimą.  

2. Sukurti gerą emocinę aplinką gimnazijoje.   

2.1.Užtikrinti saugią ir sveikatai palankią aplinką.  

2.2.Burti gimnazijos bendruomenę, grįstą grįžtamojo ryšio kultūra.  

2.3.Stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.  

2.4.Modernizuoti mokomuosius kabinetus, kurti mokymosi ir poilsio erdves.  
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2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 

Veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir /ar indėlio vertinimo 

kriterijų 

Atsakingi vykdytojai Įvykdymo 

terminas 

(ketvirčiais) 

Asignavimai 

(Eur) 

pavadinimas reikšmė 

02 Švietimo ir ugdymo programa 

1 tikslas. Užtikrinti kiekvieno mokinio ir mokyklos pažangą.  

1 uždavinys. Tobulinti ugdomosios veiklos planavimą ir stebėseną.  

01.01.03 Ugdymo 

proceso ir 

aplinkos 

užtikrinimas 

Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazijoje 

Gimnazijos veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų 

atnaujinimas 

2019-2020 ir 2020-

2021 m.m.  ugdymo 

plano koregavimas, 

atsižvelgiant į VIVA 

rekomendacijas. 

1 D.Liutkevičienė II ketvirtis  

   Kolektyvinės 

sutarties rengimas 

Susirinkimų 

protokolai 

E.Kontrimas, 

E.Kasperavičienė, 

H.Vaišvila 

2021 m. 

kovo mėn. 

 

  Ugdymo turinio 

planavimas 

„Ugdymo turinio 

planavimo tvarkos 

aprašo“ koregavimas 

1 Metodinė taryba I-II 

ketvirčiai 

 

   Ilgalaikių planų 

rengimas ir 

aprobavimas 

100% Metodinė taryba III ketvirtis  

   Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui vykdo 

parengimo ir 

ilgalaikių planų 

įgyvendinimo 

analizę ir parengia 

ataskaitas 

2 ataskaitos D.Levickaitė,  

D.Liutkevičienė 

 

I, III 

ketvirčiai 
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  Mokyklos veiklos 

kokybės 

įsivertinimas 

Diskusijos „Koks 

įsivertinimas 

mokyklai duotų 

daugiausiai naudos“ 

organizavimas ir 

vykdymas“ 

1 Metodinė taryba III ketvirtis  

   Atliekamas platusis 

gimnazijos veiklos ir 

teminis pasirinkto 

rodiklio 

įsivertinimas, 

parengtos ataskaitos 

ir rekomendacijos 

veiklai gerinti 

2 D.Levickaitė,  

D.Liutkevičienė,  

Ū.Petrauskienė 

I-IV 

ketvirčiai 

 

2 uždavinys. Taikyti inovacijas ugdymo procese. 

01.01.03 Ugdymo 

proceso ir 

aplinkos 

užtikrinimas 

Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazijoje 

Inovatyvių veiklų 

organizavimas ir 

vykdymas 

Vykdomas į 

STEAM veiklą 

orientuotas projektas 

„Ateities inžinerija“ 

1 H.Vaišvila, 

V.Minkevičienė, 

A.Jančiauskienė 

I-IV 

ketvirčiai 

 

   Vykdomos pamokos 

netradicinėse 

erdvėse 

(muziejuose, 

bibliotekoje, 

savivaldybės 

administracijoje, 

virtualiose 

platformose ir kt.) 

Iki 10%  

kiekvieno 

dalyko pamokų 

Dalykų mokytojai I-IV 

ketvirčiai 

 

  Neformaliosios ir Apklausos dėl 1 A.Griščenkienė II ketvirtis  
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formaliosios veiklos 

integravimas  

 

neformaliojo 

švietimo poreikio 

organizavimas 

   Debatų 

organizavimas ir 

vykdymas 

6 A.Griščenkienė, 

E.Kasperavičienė 

I-II 

ketvirčiai 

 

   Menų ir 

technologijų 

pamokų 

orientavimas į 

projektinę veiklą 

(Kalėdiniai 

renginiai, „Felicija“, 

kūrybinės dirbtuvės 

„Mes galim!“ (1-2 

klasių mokiniams), 

kūrybines dirbtuvės 

„Mes galim!“ (3-4 

klasių mokiniams ir 

kt.) 

4 renginiai 

bendruomenei 

A.Griščenkienė,  

E.Kasperavičienė, 

M.Kuzmenkovienė, 

R.Marcinkevičienė, 

U.D.Paliukaitė, 

R.Butkienė, 

V.Vaišvilienė, 

A.Vainiūnienė, 

H.Vaišvila. 

I-IV 

ketvirčiai 

 

3 uždavinys. Taikant grįžtamojo ryšio įrankius, tobulinti pažangos ir pasiekimų vertinimą, į(si)vertinimo metodikas. 

01.01.03. Ugdymo 

proceso ir 

aplinkos 

užtikrinimas 

Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazijoje 

Pamokos vadybos 

tobulinimas 

Metodinio renginio 

pagal LL3 programą 

organizavimas ir 

vykdymas  

1 D.Levickaitė. 

A.Liutkevičienė. 

E.Kontrimas 

 

I ketvirtis  

   Įrankio „Į pagalbą 

mokytojui“ 

panaudojimas,  

siekiant organizuoti 

100% 

gimnazijos 

mokytojų  

Dalykų mokytojai I-IV 

ketvirtis 
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šiuolaikines 

pamokas (pamokų 

stebėsena 1+1) 

   Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui stebi po 1-

2 kuruojamųjų 

dalykų mokytojų 

pamokas, 

neformaliojo 

švietimo 

užsiėmimus  ir 

parengia ataskaitas 

8 D.Liutkevičienė,  

D.Levickaitė,  

A.Griščenkienė 

I-IV 

ketvirtis 

 

   Atvirų pamokų 

/praktikumų, 

kuriuose būtų 

dalijamasi gerąja 

mokinių įsivertinimo 

ir pažangos 

stebėjimo 

klausimais, 

organizavimas 

4 A.Griščenkienė, 

A.Valentinavičienė, 

N.Kriščiūnienė, 

K.Karsokas 

  

  Mokinių pažangos 

stebėjimo 

efektyvinimas 

 

Organizuoti 

praktikumus, 

kuriuoe būtų 

išgrynintos 

vertinimo ir 

individualios 

pažangos stebėjimo 

nuostatos.  

2 Metodinė taryba, 

mokytojai lyderiai 

I - II 

ketvirčiai 

 

   „Mokinių pažangos 

ir pasiekimų 

1 E.Kontrimas, 

D.Levickaitė, 

II ketvirtis  
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vertinimo tvarkos 

aprašo“ koregavimas 

D.Liutkevičienė 

   Kiekvieno mokinio 

individualios 

pažangos stebėjimas  

80% mokytojų 

dalykų 

pamokose 

fiksuoja 

individualią 

pažangą ir ją 

aptaria, 

taikydami 

grįžtamojo 

ryšio metodus.  

Dalykų mokytojai Nuolat  

   „Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazijos mokinių 

individualios 

pažangos stebėjimo 

ir fiksavimo bei 

mokymosi pagalbos 

teikimo tvarkos 

aprašo“ rengimas. 

1  R.Baleišienė, 

E.Kontrimas 

I-II 

ketvirčiai 

 

   Vykdomas 

individualios 

pažangos ir 

pasiekimų 

apmąstymas (VIP 

lapų pildymas) 

100% mokinių Klasių auklėtojai, dalykų 

mokytojai 

I-IV 

ketvirtis 

 

   Bandomųjų 

egzaminų 2 ir 4 

klasėse 

organizavimas ir 

vykdymas 

90% mokinių D.Levickaitė 

D.Liutkevičienė 

 

I, II, IV 

ketvirčiai 
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   Mokyklos pažangos 

ir pasiekimų 

analizavimas ir 

aptarimas  

2 kartus per 

mokslo metus 

D.Levickaitė, 

D.Liutkevičienė 

II ketvirtis  

  Lankomumo 

prevencija 

Konkurso 

„Geriausiai lankanti 

ir nevėluojanti 

klasė“ 

organizavimas 

1 V.Žigutienė 

 

II ketvirtis  

   VGK posėdžiai 

lankomumo 

prevencijos ir 

intervencijos 

klausimais 

9 V.Žigutienė I-IV 

ketvirčiai 

 

  Gabių mokinių 

ugdymas 

 

Olimpiadų I turo 

organizavimas ir 

vykdymas 

4-5 olimpiados D.Levickaitė, 

A.Liutkevičienė 

 

I, IV 

ketvirčiai 

 

   Skirtingų poreikių 

 mokinių tyrimo dėl  

mokymosi pagalbos 

teikimo vykdymas 

1 R.Baleišienė, 

E.Kontrimas, 

 

IV ketvirtis  

  Mokymosi pagalbos 

teikimas 

Dalyvavimas 

„Specialiosios 

pedagogikos ir 

specialiosios 

psichologijos 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programoje“  

Mokytojai, 

neišklausę 

specialiosios 

pedagogikos ir 

specialiosios 

psichologijos 

kurso 

E.Kontrimas III ketvirtis  

   „Trumpalaikių ir 

ilgalaikių 

konsultacijų skyrimo 

1 D.Levickaitė I-II 

ketvirčiai 
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ir vykdymo tvarkos 

aprašo“ rengimas. 

   VGK posėdžiai 

individualios 

pažangos ir 

pasiekimų 

klausimais 

9 V.Žigutienė, 

R.Baleišienė 

 

 

I-IV 

ketvirčiai 

 

   Išplėstinis VGK 

posėdis 

individualios 

pažangos ir 

pasiekimų 

klausimais 

1-2 V.Žigutienė 

 

I ketvirtis  

4 uždavinys. Efektyvinti mokinių karjeros planavimą ir įgyvendinimą. 

01.01.03. Ugdymo 

proceso ir 

aplinkos 

užtikrinimas 

Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazijoje 

Ugdymas karjerai Paskaitos 

mokiniams ir 

mokinių tėvams 

„Atėjo laikas 

planuoti karjerą“ 

8 D.Liutkevičienė I ketvirtis  

   1-2 klasės mokinių 

poreikių apklausa ir 

individualaus 

ugdymo plano  

formos sudarymas 

75-80% 

mokinių 

D.Liutkevičienė 

 

I, II ketvirtis  

   3-4 klasių mokinių 

IUP sudarymas, 

koregavimas 

100% mokinių D.Liutkevičienė I-IV 

ketvirtis 

 

   Karjeros savaitė - 

2020 

1 V.Žigutienė I ketvirtis  

   Praktikumai 3 V.Žigutienė I-IV  
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„Studijų galimybės“ ketvirčiai  

2 tikslas. Sukurti gerą emocinę aplinką gimnazijoje. 

1 uždavinys. Užtikrinti saugią ir sveikatai palankią aplinką. 

 

01.01.03 Ugdymo 

proceso ir 

aplinkos 

užtikrinimas 

Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazijoje 

Saugumo 

užtikrinimas 

Alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką 

veikiančių medžiagų 

vartojimo, Patyčių 

(smurto) prevencijos 

ir intervencijos, 

SLURŠ ir sveikatos 

stiprinimo programų  

bei projekto 

„Paauglystės 

kryžkelės“  

įgyvendinimas  

6 V.Žigutienė, 

R.Baleišienė,  

A.Griščenkienė 

I-IV 

ketvirčiai 

 

   VGK posėdžiai 9 V.Žigutienė I-IV 

ketvirčiai 

 

   Dalyvavimas 

psichinės sveikatos 

stiprinimo 

programoje.  

 K.Čarienė,  

mokytojų komanda 

I-II 

ketvirčiai 

 

  Sveikos gyvensenos 

ugdymas 

Bendradarbiaujant 

su Všį „Humana 

People to People 

Baltic“, vykdomas 

projektas „Valgyk 

protingai“   

1 K.Čarienė I-IV 

ketvirčiai 

 

  Ekstremalių 

situacijų valdymas  

Saugos pratybos 

gimnazijos 

bendruomenei 

1 K.Kuliešius II ketvirtis  

  Kabinetų priežiūra Išvadų apie kabinetų 

būklę rengimas, 

1 E.Kontrimas,  

K.Kuliešius 

II ketvirtis  
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siekiant sukurti 

saugią ir estetišką 

aplinką, numatant 

remontą, renovaciją  

 

2.2.Burti gimnazijos bendruomenę, grįstą grįžtamojo ryšio kultūra.  

01.01.03 Ugdymo 

proceso ir 

aplinkos 

užtikrinimas 

Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazijoje 

Bendruomenės 

būrimas 

Atvirų durų diena 

būsimiems 

pirmokams 

1 D.Levickaitė II ketvirtis   

   Tyrimas „Naujai 

atvykusių mokinių 

adaptacija“ 

1 R.Baleišienė,  

D.Levickaitė 

III-IV 

ketvirčiai 

 

   Projektas 

mokiniams, mokinių 

tėvams ir 

mokytojams „Judėk 

ir tobulėk“ 

1 R.Šarapienė I-II ketvirtis  

   Tėvų diena  1 A.Griščenkienė, 

V.Žigutienė 

IV ketvirtis   

  Tradicijų kūrimas ir 

puoselėjimas 

Tradicinės mokslo 

metų šventės 

(Rugsėjo 1-oji, 

Mokytojų diena 

„Renkuosi 

mokyti!“, pirmokų 

krikštynos „Mes 

galim!“, šimtadienis 

„Mes galim!“, 

Paskutinis 

12 A.Griščenkienė I-IV 

ketvirčiai 
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skambutis, Brandos 

atestatų įteikimo 

šventė, Kalėdiniai 

renginiai, „Metų 

mokinys – 2019“  ir 

kt.), pilietinių akcijų 

(Sausio 13-oji, 

Gedulo ir Vilties 

diena) ir valstybės 

šventėms (Vasario 

16-oji, Kovo 11-oji) 

skirtų renginių 

organizavimas ir 

vykdymas.  

  Mokinių 

organizacijų ir 

savivaldos 

iniciatyvos 

Akcija „(Ne)mesk“ 1 K. Žilinskas,  

A. Griščenkienė 

I-IV 

ketvirčiai 

 

   „Draugo diena“ 1 K. Žilinskas,  

A. Griščenkienė 

II ketvirtis  

   „Šypsenų diena“ 1 K. Žilinskas,  

A. Griščenkienė 

III ketvirtis  

   Akcija „Mūsų 

planeta – žemė“, 

skirta Žemės dienai 

paminėti 

1 K. Žilinskas,  

A. Griščenkienė 

II ketvirtis  

   Bendradarbiavimas 

su LMS, EMSIC 

Pagal poreikį K. Žilinskas,  

A. Griščenkienė 

I-IV 

ketvirčiai 

 

3 uždavinys. Stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą 

01.01.03 Ugdymo 

proceso ir 

aplinkos 

Bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais 

Diskusija „Tiltas, 

kuriuo aš ateinu“ su 

Kietaviškių 

1 E. Kontrimas,  

D. Levickaitė 

I ketvirtis  
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užtikrinimas 

Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazijoje 

progimnazijos ir 

Elektrėnų 

„Ąžuolyno“ 

progimnazijos 

administracijų 

atstovais ir pagalbos 

specialistais 

   1-2 klasių mokiniai, 

vadovaujami klasių 

auklėtojų, įgyvendina 

prevencinę programą  

„Lions Quest. Raktai į 

sėkmę“. 

8 Klasių auklėtojai I-IV 

ketvirčiai 

 

   Bendrų renginių su 

Vievio gimnazija, 

Kaišiadorių 

A.Brazausko 

gimnazija, Trakų 

Vytauto Didžiojo 

gimnazija 

organizavimas  

3 D.Levickaitė,  

R.Šarapienė 

I-IV 

ketvirčiai 

 

   Susitikimas su 

Elektrėnų šeimos 

namų atstovais 

1 V.Žigutienė III ketvirtis  

   Projektas 

„CLILIG@Litauen“  

bendradarbiaujant 

su Goethe‘s institutu  

1 R.Grigonienė,  

B.Morkūnienė 

IV ketvirtis  

   Tarptautinis 

projektas 

„Svajotojai be 

sienų“ pagal 

„ERASMUS+“ 

1 R.Grigonienė,  

B.Morkūnienė,  

I.Švenčionytė 

I-IV 

ketvirčiai 
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programą 

   Tarptautinis 

projektas „Dialogue 

and Argumentation 

for Cultural Literacy 

Learning in 

Schools“ („Dialogas 

ir argumentavimas, 

ugdant kultūrinį 

raštingumą 

mokyklose“) 

1 D.Valančienė, 

A.Liutkevičienė, 

E.Kasperavičienė.  

 

I-IV 

ketvirčiai 

 

   Bendradarbiavimo 

su „Renkuosi 

mokyti“ programa 

inicijavimas  

1 D.Liutkevičienė   

4 uždavinys. Modernizuoti mokomuosius kabinetus, kurti mokymosi ir poilsio erdves. 

01.01.03 Ugdymo 

proceso ir 

aplinkos 

užtikrinimas 

Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazijoje 

 

Mokymosi erdvių 

modernizavimas ir 

poilsio erdvių 

įrengimas 

Antro aukšto hole 

esančios poilsio 

erdvės mokiniams 

atnaujinimas 

1 E.Kontrimas,  

K.Kuliešius 

II ketvirtis  

   Biologijos kab. 

Nr.331 atnaujinimas 

1 E.Kontrimas, 

K.Kuliešius 

III ketvirtis   

   Sporto salės 

renovacijos darbų 

vykdymo 

užtikrinimas 

1 E.Kontrimas, 

K.Kuliešius 

II-IV 

ketvirčiai 

 

   Fizikos kab. Nr.325 

apšvietimo 

1 E.Kontrimas, 

K.Kuliešius 

III ketvirtis  
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rekonstrukcija 

   Kabineto Nr.247 

atnaujinimas 

1 E.Kontrimas, 

K.Kuliešius 

III ketvirtis  

Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos veiklos planavimas. 

01.02.03 Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazijos 

veiklos 

organizavimas 

Gimnazijai išlaikyti 

skirtos lėšos 

Su darbo santykiais 

susijusios išlaidos 

(DU+SODRA) 

12 E.Kontrimas, 

N.Timofejevienė 

I-IV ketvirčiai ML 668920 

EUR 

SB 306050 

EUR 

Išlaidos prekių ir 

paslaugų įsigijimui 

12 E.Kontrimas 

N.Timofejevienė 

I-IV ketvirčiai ML13250 

EUR  

SB 65350 

EUR 

Kvalifikacijos kėlimas 12 E.Kontrimas 

N.Timofejevienė 

I-IV ketvirčiai ML 3300 

EUR 

SB 600 EUR 

01.02.03 Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazijos 

veiklos 

organizavimas 

Lėšos ilgalaikiam 

turtui įsigyti 

Lėšos garso stiprinimo 

aparatūrai įsigyti 

1 K.Kuliešius 

N.Timofejevienė 

II ketvirtis 1600 EUR 

Lėšos 3D 

spausdintuvui įsigyti 

1 K.Kuliešius 

N.Timofejevienė 

II-III ketvirtis 1900 EUR 

Lėšos valgyklos  

šaldytuvui įsigyti 

1 K.Kuliešius 

N.Timofejevienė 

I ketvirtis 1000 EUR 

Lėšos bibliotekos 

kondicionieriui įsigyti 

1 K.Kuliešius 

N.Timofejevienė 

I ketvirtis 1200 EUR 

     
_________________ 


