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ĮVADAS 

 

Elektrėnų Versmės“ gimnazijos veiklos planas 2021 metams parengtas atsižvelgus į Elektrėnų savivaldybės 2021–2027 metų strateginį 

veiklos planą, patvirtintą savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 25 d. Nr. VI.TS–251, 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 2021 metais siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti gimnazijos veiklai skirtas 

lėšas. 

2021 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, ML – mokymosi lėšos, SB – 

savivaldybės biudžetas, ES – Europos Sąjunga, RL – rėmėjų, labdaros lėšos, VL – valstybės lėšos, SP – specialiosios programos, € - euras, VIVA – 

visuminio išorės vertinimo ataskaita.  
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II DALIS. 2021 METŲ VEIKLOS PRIORITETAS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS 

 

 

VERTYBĖS  

Išsilavinimas: asmenybės branda, mokymosi pasiekimai, mokymosi pažanga.  

Humaniškumas: meilė, gailestingumas, pagarba žmogui.  

Atsakomybė: rūpinimasis savimi, bendruomene, valstybe.  

Susitarimas: bendruomeniškumas ir nuomonių keitimasis dėl bendrų tikslų.  

Kūryba: atvirumas naujovėms ir iniciatyvoms, idėjų generavimas ir įgyvendinimas.  

 

2021 METŲ PRIORITETAS – užtikrinti mokinių ugdymą(si) susiklosčius ekstremalioms sąlygoms ir tinkamai reaguoti į besikeičiančias 

situacijas.  

I. Užtikrinti kokybišką ugdymą(si) ir kiekvieno mokinio pažangą:  

1.1. kelti mokytojų profesines kompetencijas, išnaudojant kolegialaus ryšio galimybes; 

1.2. vykdyti savivaldų, mokinio poreikius atitinkantį ugdymąsi ir teikti mokymosi pagalbą; 

1.3. organizuoti kokybišką ugdymą(si) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu; 

1.4. efektyvinti mokinių karjeros planavimą ir įgyvendinimą. 

II. Sukurti gerą emocinę aplinką gimnazijoje.  

2.1. kurti dinamišką, atvirą, saugią aplinką;  

2.2. burti gimnazijos bendruomenę, plėtojant ir nuotolinio bendravimo galimybes; 

2.3. užtikrinti naujai atvykusių mokinių adaptaciją ir įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą;  

2.4. pritaikyti mokymosi ir poilsio erdves ugdymui(si). 
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2021 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 kokybišką ugdymą(si) ir kiekvieno mokinio pažangą.  

1 uždavinys. Kelti mokytojų profesines kompetencijas, išnaudojant kolegialaus ryšio galimybes 

01.01.03  Profesinis 

tobulinimas(is) 

Organizuojamas 

tikslingas, 

duomenimis grįstas 

profesinis 

tobulinimas(is)  

70-80% 

mokytojų ir 

pagalbos 

mokiniui 

specialistų ne 

mažiau kaip  40 

val. per metus 

dalyvauja 

tiksliniuose  

seminaruose ir 

mokymuose  

Metodinė taryba I-IV 

ketvirčiai 

 

   Atviros pamokos 

„Kolega – kolegai“ 

(1+1) 

70-80% 

mokytojų 

bendradarbiauja 

(stebi pamokas, 

aptaria ir kt.) 

D.Liutkevičienė, 

A.Liutkevičienė 

I-IV 

ketvirčiai 

 

   Praktikumas 

„Pasidalijimas 

gerąja patirtimi“  

Kiekvienoje 

metodinėje 

grupėje ne 

mažiau kaip 

vienas 

praktikumas 

Metodinė taryba I-IV 

ketvirčiai 

 

  Mokytojų praktinės 

veiklos stebėjimas 

Formaliosios ir 

neformaliosios 

5-6 tarnybiniai 

pranešimai (ne 

A.Griščenkienė, 

D.Levickaitė,  

I-IV 

ketvirčiai 
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veiklos stebėsena, 

rekomendacijų 

rengimas  

mažiau kaip po  

25 stebėtas 

pamokas, 

veiklas) 

D.Liutkevičienė 

   Metinis pokalbis 

(stebėtų pamokų ir 

dokumentų analizė, 

pokalbis, veiklos 

tobulinimo 

aptarimas) 

Interviu su 

mokytojais 

E.Kontrimas,  

A.Griščenkienė, 

D.Levickaitė,  

D.Liutkevičienė, 

A.Liutkevičienė 

II ketvirtis 

(birželis) 

 

2 uždavinys. Vykdyti savivaldų, mokinio poreikius atitinkantį, ugdymąsi ir teikti mokymosi pagalbą. 

01.01.03  Dalyvavimas 

programoje 

„Renkuosi mokyti“ 

Pokyčio projekto 

„Individualizavimo 

stiprinimas 

bendradarbiaujant“ 

įgyvendinimas 

Pokyčio 

projekto 

komandos 

refleksijos  

D.Liutkevičienė II ketvirtis 

(birželis) 

 

  Mokinių pasiekimų 

ir lankomumo 

gerinimas 

Individualios 

pažangos stebėjimas 

„Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazijos  

mokinių 

individualios 

pažangos 

stebėjimo ir 

fiksavimo bei 

mokymosi 

pagalbos 

teikimo tvarkos 

aprašo“ 

įgyvendinimas 

Klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai 

I-IV 

ketvirčiai 

 

   Individualios 

pažangos stebėsenos 

tobulinimas 

Diskusija apie 

gimnazijos 

pažangos 

D.Levickaitė,  IV ketvirtis 

(lapkritis) 
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fiksavimo 

kriterijus 

Mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo 

darbo grupė 

   Mokytojo, mokinio 

ir mokinių tėvų 

(rūpintojų) 

bendradarbiavimo 

tobulinimas (trišaliai 

susitikimai, VGK 

posėdžiai, 

išplėstiniai 

direkciniai 

pasitarimai) 

2-3% pagerėjęs 

lankomumas ir 

pažangumas 

Klasių auklėtojai,  

dalykų mokytojai,  

VGK 

I-IV 

ketvirčiai 

(pagal 

poreikį) 

 

   Konkursas 

„Geriausiai lankanti 

ir nevėluojanti 

klasė“ 

1 VGK II ketvirtis 

(birželis) 

 

   Diagnostinių 

patikrinimų, 

bandomųjų 

egzaminų, 

pasiekimų 

patikrinimų, 

testavimų  

organizavimas ir 

vykdymas 

80-90% 

mokinių 

dalyvauja 

testavimuose 

D.Levickaitė I-IV 

ketvirčiai 

 

   Gabių mokinių 

personalizuotas 

ugdymas  

Gabūs mokiniai 

dalyvauja 3-4 

neformaliojo 

švietimo 

veiklose, 

skirtose 

Dalykų mokytojai I-IV 

ketvirčiai 
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akademiniams 

gebėjimams 

ugdyti 

  Konsultavimo 

sistemos 

tobulinimas 

„Trumpalaikių ir 

ilgalaikių 

konsultacijų 

skyrimo tvarkos 

aprašo“ rengimas 

1 D.Levickaitė III ketvirtis 

(rugsėjis) 

 

  Neformaliojo 

švietimo veiklos 

Apklausa apie 

mokinių 

neformaliojo 

švietimo poreikius  

1 A.Griščenkienė 

 

II ketvirtis 

(gegužė) 

 

   Integruotos 

neformaliojo 

švietimo ir 

dalykinio mokymo 

veiklos (parodos, 

varžybos ir kt.) 

5-6 A.Griščenkienė, 

neformaliojo švietimo 

būrelių vadovai 

I-IV 

ketvirčiai 

 

   Neformaliojo 

švietimo veiklų, 

skirtų akademinei 

veiklai, stiprinimas 

Ne mažiau kaip 

10% 

neformaliojo 

švietimo 

valandų skirta 

akademinėms 

veikloms 

A.Griščenkienė III ketvirtis 

(rugsėjis) 

 

  Įtraukusis ugdymas Specialiųjų poreikių 

mokinių pritaikytų ir 

individualių 

ugdymo programų 

parengimas ir  

įgyvendinimas 

Pagal poreikį, 

suderinus su 

PPT 

VGK I-IV 

ketvirtis  

 

3 uždavinys. Organizuoti kokybišką ugdymą(si) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu 
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01.01.03.  Nuotolinio 

mokymosi situacijos 

analizė 

Diskusija „Ko 

mums reikia ir ką 

daryti“ 

1 Metodinė taryba, 

mokinių taryba 

I ketvirtis 

(vasaris) 

 

   Atitikties mokyti 

mokinius nuotoliniu 

ugdymo(si) proceso 

organizavimo būdu, 

ne karantino, 

ekstremalios 

situacijos, 

ekstremalaus įvykio 

ar įvykio metu, 

vertinimas ir 

pasirengimas 

nuotolinio 

mokymosi 

įteisinimui. 

Gimnazijos 

nuostatų 

pakeitimai 

Gimnazijos 

administracija 

III ketvirtis 

(rugpjūtis) 

 

  Dokumentų 

rengimas 

Ugdymo(si) 

nuotoliniu būdu 

aprašo bei kitų 

vidaus teisės aktų, 

užtikrinančių 

kokybišką 

ugdymo(si) procesą 

nuotoliniu ugdymo 

proceso 

organizavimo būdu, 

rengimas ir 

įgyvendinimas 

2-3 E.Kontrimas, 

A.Griščenkienė, 

D.Levickaitė, 

D.Liutkevičienė, 

A.Valentinavičienė, 

J.Smolskytė 

 

I-IV 

ketvirčiai  

 

  Dalijimasis gerąja 

patirtimi 

Skaitmeninio 

mokymosi turinio 

sisteminimas 

80% mokytojų 

bendradarbiauja 

ir dalijasi 

Metodinė taryba I-IV 

ketvirčiai 
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mokymo 

turiniu 

  Mokymosi 

nuotoliniu būdu 

galimybių 

išnaudojimas ir 

tobulinimas 

Nuotolinio 

mokymosi aplinkos 

optimalus 

panaudojimas  

100% mokytojų 

pamokas ir 

neformaliojo 

švietimo 

užsiėmimus 

organizuoja 

TEAMS 

platformoje. 

Gimnazijos mokytojai I-IV 

ketvirčiai 

 

   Nuotolinio 

ugdymo(si) kokybės 

gimnazijoje 

stebėsena  

 

 

70-80% 

apklausoje 

dalyvavusių 

bendruomenės 

narių nuotolinį 

ugdymą vertina 

palankiai 

D.Levickaitė   

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 

dėl pasirenkamųjų 

dalykų 

Parengta IUP 

forma 

D.Liutkevičienė, 

D.Levickaitė 

I, II ketvirtis  

   3 klasių mokinių 

IUP sudarymas 

100% mokinių D.Liutkevičienė I-IV 

ketvirčiai 
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   3-4 klasių mokinių 

IUP ir pamokų 

tvarkaraščio 

koregavimas 

Ne mažiau kaip 

du kartus per 

metus 

D.Liutkevičienė I-IV 

ketvirčiai 

 

   2-4 klasių mokinių 

grupinis 

konsultavimas 

profesijos 

pasirinkimo 

klausimais  

13 integruotų 

pamokų, klasės 

valandėlių 

R.Baleišienė I-IV 

ketvirčiai 

 

   Integruotos karjeros 

planavimo pamokos 

1- 4 kl. mokiniams 

17 R.Baleišienė   

   „Karjeros savaitė – 

2021“ 

1 Profesinio informavimo 

konsultantas 

IV ketvirtis  

   Praktikumai 

„Studijų galimybės“ 

4 Profesinio informavimo 

konsultantas 

I-IV 

ketvirčiai 

 

2 tikslas. Sukurti gerą emocinę aplinką gimnazijoje. 

1 uždavinys. Kurti dinamišką, atvirą, saugią aplinką  

01.01.03  Situacijos analizė ir 

rekomendacijų 

rengimas 

 

Tyrimai „Mokinių 

psichinio ir fizinio 

nuovargio 

priežastys“  

1 R.Baleišienė, 

K.Čarienė 

 

 

IV ketvirtis 

(gavus 

finansavimą)  

 

   Mokinių 

ugdymo(si) poreikių 

ir lūkesčių bei 

emocinės aplinkos 

analizė 

80% tėvų 

(rūpintojų) ir 

mokinių 

palankiai 

vertina  

emocinę 

aplinką 

gimnazijoje. 

R.Baleišienė 

 

II ketvirtis  
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   Mokytojų ir 

pagalbos mokiniui 

specialistų apklausa 

dėl savijautos 

gimnazijoje 

 

60% mokytojų 

ir pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

gimnazijoje 

jaučiasi gerai 

R.Baleišienė 

 

III ketvirtis  

 

 

   Nuotolinio mokymo 

poveikis gimnazijos 

mokinių savijautai 

1 R.Baleišienė 

 

IV ketvirtis 

 

 

 
  Diskusija „Ką 

svarbu žinoti apie 

Elektrėnų 

„Versmės" 

gimnazijos mokinių 

profilaktinius 

sveikatos 

patikrinimus 

2021m.?“  

1 K.Čarienė III ketvirtis  

   Kabinetų peržiūra ir 

darbo vietų 

tobulinimas  

Kabinetų 

pritaikymas 

ugdymui(si) 

mišriuoju būdu 

Administracija I-IV 

ketvirčiai 

(pagal 

situaciją) 

 

   Gimnazijos 

bendruomenės 

saugumo 

užtikrinimas 

2-3 renginiai K.Kuliešius I-IV 

ketvirčiai 

 

  Prevencinė veikla 

 

Prevenciniai 

renginiai („Ar 

garini, ar rūkai – vis 

tiek save žudai“, 

„Vasaris - 

sveikatingumo 

4-5 V.Žigutienė I-IV 

ketvirčiai 

(pagal VGK 

planą) 
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mėnuo“, „Savaitė be 

patyčių“, „Problemų 

dėžutė įrengimas 

skaitykloje“ ir kt. 

pagal poreikį) ir 

programos „Raktai į 

sėkmę“ 

įgyvendinimas 

   Socialinės 

partnerystės 

programos „Valgyk 

protingai“  

Į veiklas 

įtraukta 30% 

mokinių  

K.Čarienė, 

V.Vaišvilienė 

II ketvirtis  

  Patikimos 

informacijos skaida 

Gimnazijos 

svetainės 

atnaujinimas 

Atnaujinta ne 

mažiau kaip 

30% 

informacijos 

Svetainės 

administratorius 

III ketvirtis 

(rugpjūtis) 

 

   Projektas „Miegas 

ir poilsis – 

psichinės ir fizinės 

sveikatos 

pagrindas“ 

1 R.Baleišienė, 

K.Čarienė 

I-IV 

ketvirčiai 

 

2 uždavinys. Burti gimnazijos bendruomenę, plėtojant ir nuotolinio bendravimo galimybes 

01.01.03  Bendradarbiavimas 

su tėvais 

Tėvų diena  1 A.Griščenkienė IV ketvirtis 

(lapkritis) 

 

   „Ugdymo planas: 

ką gali mokytojai, 

ką gali mokiniai, ką 

gali tėvai 

(rūpintojai)?“ 

1 D.Liutkevičienė II ketvirtis 

(birželis) 

 

  Mokinių tarybos 

iniciatyvos 

Renginių ir akcijų 

(„Gimnazijos 

mokinių savivaldos 

5-6 Mokinių taryba, 

A.Griščenkienė 

I-IV 

ketvirčiai 

(pagal 
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prezidento 

rinkimai“, „Spalvų 

savaitė“, „Atmintis 

gyva, nes liudija“, 

„Europos Sąjunga ir 

aš“, „Gedulo ir 

Vilties“ diena“ ir 

kt.) organizavimas 

ir vykdymas 

renginių 

planą) 

   Apskrito stalo 

diskusijos (temos 

pasirenkamos pagal 

poreikį) 

1-2 Mokinių taryba, 

A.Griščenkienė 

I-IV 

ketvirčiai 

(pagal 

poreikį) 

 

   Bendradarbiavimas 

su LMS ir Elektrėnų 

MSIC (bendros 

veiklos pagal 

poreikį) 

3-4 Mokinių taryba, 

A.Griščenkienė 

I-IV 

ketvirčiai 

(pagal 

poreikį) 

 

  Tradicijų 

puoselėjimas 

Tradicinių renginių 

(Rugsėjo 1-osios 

šventė, „Štai ir 

sužibo Kalėdų 

žvaigždė!“, „Aš 

dalis – tavęs“ 

(geriausio mokinio 

rinkimai), „Vasario 

16-osios šventė“, 

„Mes tokie!“ 

(šimtadienis), Stalo 

teniso čempionatas, 

tinklinio turnyras, 

projektas „Judėk ir 

11 Mokinių taryba, 

A.Griščenkienė, 

neformaliojo švietimo 

mokytojai 

I-IV 

ketvirčiai 

(pagal 

renginių 

planą) 
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tobulėk!“, „Kovo 

11-osios šventė“, 

„Paskutinio 

skambučio šventė“, 

Brandos atestatų 

išdavimo šventė) 

organizavimas ir 

vykdymas 

3 uždavinys. Užtikrinti naujai atvykusių mokinių adaptaciją ir įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą 

01.01.03  Naujai atvykusių 

mokinių adaptacija 

Atvirų durų diena 

būsimiems 

pirmokams 

1 D.Levickaitė II ketvirtis 

(gegužė) 

 

   Diskusija „Tiltas, 

kuriuo aš ateinu“ su 

Elektrėnų 

„Ąžuolyno“ 

progimnazijos ir 

Kietaviškių 

progimnazijos 

atstovais.  

1 D.Levickaitė II ketvirtis 

(birželis) 

 

   Projektas „Mes 

galim!“ (pirmokų 

krikštynos) 

1 A.Giščenkienė IV ketvirtis  

(lapkritis) 

 

   Tyrimas „1 klasės 

mokinių adaptacija 

Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazijoje“  

1 D.Levickaitė, 

R.Baleišienė 

IV ketvirtis 

(lapkritis, 

gruodis) 

 

4 uždavinys. Pritaikyti mokymosi ir poilsio erdves ugdymui(si) 

01.01.03  Inovacijų diegimas  Iniciatyvų 

„Mokykla be sienų“ 

panaudojimas 

30-40 veiklų  Dalykų mokytojai I-IV 

ketvirčiai  
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(dalyvavimas 

virtualiose 

ekskursijose, 

virtualių muziejų ir 

parodų lankymas ir 

kt.) 

01.01.03   Kabineto, skirto 

mišriam ugdymui, 

įrengimas 

1 Gimnazijos 

administracija 

III ketvirtis 

(rugsėjis) 

 

   STEAM 

eksperimentinės 

laboratorijos 

tobulinimas 

Pamokos ir 

neformaliojo 

švietimo 

veiklos naujai 

įrengtoje 

laboratorijoje 

Gimnazijos 

administracija, 

H.Vaišvila 

III-IV 

ketvirčiai 

 

   Sporto salės ir 

persirengimo 

kambarių renovacija 

Pamokos ir 

neformaliojo 

švietimo 

veiklos 

renovuotose 

erdvėse 

Gimnazijos 

administracija, fizinio 

ugdymo mokytojai 

III-IV 

ketvirčiai 

 

  Gimnazijos 

bendruomenės 

įtraukimas į  

ugdymo(si) aplinkų 

ir erdvių kūrimą 

Poilsio erdvių ir 

gimnazijos aplinkų 

kūrimas 

1-2 Gimnazijos 

administracija, 

mokinių taryba 

III-IV 

ketvirčiai 

 

   Parodų ir 

instaliacijų kūrimas 

gimnazijos erdvėse 

9-10 Bibliotekininkai, 

dalykų mokytojai 

I-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) 

9,975 E.Kontrimas, 

N.Timofejevienė 

I-IV ketvirčiai ML 816400 

EUR 

SB 303300 

EUR 

Išlaidos prekių ir 

paslaugų įsigijimui 

12 E.Kontrimas 

N.Timofejevienė 

I-IV ketvirčiai ML27000 

EUR  

SB 62700 

EUR 

Kvalifikacijos 

kėlimas 

12 E.Kontrimas 

N.Timofejevienė 

I-IV ketvirčiai ML 3400 

EUR 

SB 700 

EUR 

01.02.03 Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazijos 

veiklos 

organizavimas 

Lėšos ilgalaikiam 

turtui įsigyti 

Lėšos 

kondicionieriams 

įsigyti 

1 K.Kuliešius 

N.Timofejevienė 

II ketvirtis 5000 EUR 

Lėšos šaldytuvui 

įsigyti 

1 K.Kuliešius 

N.Timofejevienė 

II-III ketvirtis 1000 EUR 

 

_________________ 


