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ĮVADAS 

 

Elektrėnų Versmės“ gimnazijos veiklos planas 2022 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 2022 metais siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti gimnazijos veiklai skirtas 

lėšas. 

2022 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, VGK – vaiko gerovės komisija, ML – mokymosi lėšos, SB – savivaldybės biudžetas, RL – rėmėjų, labdaros lėšos, VL – 

valstybės lėšos, SP – specialiosios programos, € - euras, UTA – ugdymo turinio atnaujinimas.  
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II DALIS. 2022 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.  

 

2022 METŲ PRIORITETAS – užtikrinti mokinių ugdymą(si) ekstremaliomis sąlygoms ir saugų grįžimą į aktyvų socialinį gyvenimą.  

 

1. Efektyvinti savivaldų, mokinio poreikius atitinkantį ugdymą(si).  

1.1. Aktyvinti tikslingą, lankstų ir partnerišką ugdymą(si) ir siekti aukštesnių pasiekimų; 

1.2. Kurti mokymą(si) stimuliuojančią aplinką;  

1.3. Stiprinti mokinių karjeros planavimą ir įgyvendinimą. 

2. Tobulinti mokytojų kompetencijas, reikalingas profesinėje veikloje. 

2.1. Stiprinti profesines (informacinių technologijų naudojimo, dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, mokinių pažinimo ir jų pažangos 

pripažinimo) kompetencijas;  

2.2. Išnaudoti kolegialaus ryšio galimybes.  

3. Užtikrinti saugią emocinę aplinką gimnazijoje ir kiekvienoje pamokoje.  

3.1. Burti gimnazijos bendruomenę, siekiant stiprinti bendruomeninius santykius; 

3.2. Efektyvinti priemones, užtikrinančias mokinių ir mokytojų, pagalbos specialistų saugumą ir gerą savijautą. 
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2022 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. Efektyvinti savivaldų, mokinio poreikius atitinkantį ugdymą(si) 

1 uždavinys. Aktyvinti tikslingą, lankstų ir partnerišką ugdymą(si) ir siekti aukštesnių pasiekimų 

01.01.03 Ugdymo 

proceso ir 

aplinkos 

užtikrinimas 

Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazijoje 

Ugdymo turinio ir 

mokymosi 

pagalbos veiklų 

planavimas 

Ilgalaikių planų 

rengimas 

grindžiamas mokinių 

pažinimu, mokymosi 

stebėjimu, 

apmąstymu, 

vertinimu 

Parengti ir 

aprobuoti 

ilgalaikiai planai 

Metodinės grupės III ketvirtis - 

   Mokymosi pagalba 

planuojama 

tikslingai, veiklos 

koreguojamos 

atsižvelgiant į 

iškylančius 

ugdymo(si) 

poreikius, siekiant 

operatyviai reaguoti į 

problemas 

Parengtas VGK 

veiklos planas  

A. Gaučienė, VGK I ketvirtis - 

  Mokėjimo mokytis 

kompetencijos 

stiprinimas  

Individualios 

pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo tvarkos 

aprašo koregavimas 

ir naujos redakcijos 

rengimas  

Parengtas ir 

patvirtintas 

naujos 

redakcijos 

Individualios 

pažangos 

stebėjimo ir 

D.Levickaitė,  

darbo grupė 

I ketvirtis - 
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fiksavimo 

aprašas  

   Individualios 

mokinio pažangos 

stebėjimas, skatinant 

mokinius prisiimti 

atsakomybę už savo 

mokymąsi bei 

pažangą 

90-100% 

mokinių pildo 

VIP 

Klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai 

I-IV 

ketvirčiai 

- 

   Aukštesnių mokinių 

pasiekimų skatinimas  

Didėja PUPP 

pagrindinį 

pasiekimų lygį 

pasiekusių 

mokinių 

skaičius, tris ir 

daugiau BE 

išlaikiusių  

abiturientų dalis.  

D.Levickaitė III ketvirtis - 

  Mokinių poreikių 

analizė 

Individualių ugdymo 

planų sudarymas 

1 klasės mokinių 

poreikių tyrimas 

ir individualių 

planų 

sudarymas, 

tenkinama 70-

80% mokinių 

poreikių 

D.Liutkevičienė  II ketvirtis - 

    2 klasės mokinių 

poreikių tyrimas, 

individualių 

ugdymo planų 

sudarymas, 

100% mokinių 

D.Liutkevičienė II ketvirtis - 
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3-4 klasėje 

mokosi pagal 

pasirengtą planą 

   Tyrimas „Mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

vertinimas, kaip 

galimybė  skatinti 

mokinių pažangą“ 

1 D.Levickaitė  III ketvirtis - 

  Ugdymas įvairus ir 

skirtas įvairiems  

Diagnostinių 

patikrinimų, 

bandomųjų 

egzaminų, pasiekimų 

patikrinimų, 

testavimų  

organizavimas ir 

vykdymas 

80-90% mokinių 

dalyvauja 

testavimuose, 

rezultatai 

panaudojami 

mokinių mobilių 

grupių 

sudarymui 

personalizuotam 

mokymui  

D.Levickaitė I-IV 

ketvirčiai 

- 

   Dalykinių olimpiadų, 

konkursų 

organizavimas ir 

vykdymas 

Mokiniai 

dalyvauja 

olimpiadų I ture, 

atstovauja 

gimnazijai II 

ture, 

savivaldybei – 

III ture 

D.Levickaitė I ketvirtis - 

   Mokinių 

konsultavimas  

Konsultacijų 

(ilgalaikių, 

trumpalaikių) 

poreikio tyrimas, 

rezultatų 

D.Levickaitė I-IV 

ketvirčiai 

_ 
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pristatymas 

bendruomenei, 

konsultacijų 

skyrimas pagal 

patvirtintą tvarką 

   Mokinių pasiekimų ir 

lankomumo 

gerinimas 

bendradarbiaujant 

mokiniui,  mokytojui, 

mokinių tėvams 

(rūpintojams) ir 

teikiant grįžtamąjį 

ryšį 

VGK posėdžiai 

ir išplėstiniai 

pasitarimai 

organizuojami 

ne rečiau kaip 1 

kartą per mėnesį 

(dažniau, jei 

būtina 

operatyviai 

reaguoti);  

50-60% atvejų, 

svarstytų VGK, 

laikomi sėkmės 

istorijomis.  

VGK I-IV 

ketvirčiai 

- 

  Neformaliojo 

švietimo veiklos 

Apklausa apie 

mokinių neformaliojo 

švietimo poreikius  

1 A. Griščenkienė 

 

II ketvirtis - 

   Integruotos 

neformaliojo 

švietimo ir dalykinio 

mokymo veiklos 

(parodos, varžybos, 

projektų pristatymai  

ir kt.) 

5-6 A.Griščenkienė, 

neformaliojo švietimo 

būrelių vadovai 

I-IV 

ketvirčiai 

- 

   Neformaliojo 

švietimo veiklų, 

Iki 10% 

neformaliojo 

švietimo valandų 

A.Griščenkienė I-IV 

ketvirčiai 

- 
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skirtų akademinei 

veiklai, stiprinimas 

skirta 

akademinėms 

veikloms 

2 uždavinys. Kurti mokymą(si) stimuliuojančią aplinką. 

 Aplinkos Atvirų ir dinamiškų 

aplinkų kūrimas, 

inovacijų diegimas 

Iniciatyvos „Mokykla 

be sienų“ 

įgyvendinimas 

(virtualios 

ugdymo(si) aplinkos, 

kultūros pasas, 

edukacinės išvykos, 

amfiteatrinė klasė, 

STEAM laboratorija, 

pamokos 

netradicinėse erdvėse  

ir kt.) 

30-40 veiklų  Dalykų mokytojai I-IV 

ketvirčiai  

- 

   Kabinetų peržiūra, 

siekiant sukurti 

ugdymo aplinkų 

tobulinimo planą 

1 E.Kontrimas II ketvirtis - 

   Apklausa dėl 

mokymo priemonių 

įsigijimo  

1 E.Kontrimas II ketvirtis - 

   Dalyvavimas 

savivaldybės, šalies ir 

tarptautiniuose 

projektuose 

1-2 R.Grigonienė, 

A.Gaučienė, 

V.Vaišvilienė, 

K.Čarienė 

I-IV 

ketvirčiai 

- 

  Įtraukusis ugdymas Pokyčio projekto 

„Individualizavimo 

stiprinimas 

bendradarbiaujant“ 

įgyvendinimas 

Parengtos 

rekomendacijos  

D.Liutkevičienė I ketvirtis - 
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   Specialiųjų poreikių 

mokinių pritaikytų ir 

individualių ugdymo 

programų ir 

individualių ugdymo 

planų rengimas 

Patvirtintos 

programos, 

individualūs 

planai.  

VGK III ketvirtis  

3 uždavinys. Stiprinti karjeros planavimą ir įgyvendinimą. 

01.01.03.  Integruotos 

formaliojo ir 

neformaliojo 

švietimo veiklos 

„Karjeros savaitė – 

2022“ 

1 A.Gaučienė IV ketvirtis - 

   Integruotos karjeros 

planavimo pamokos 

1-4 kl. mokiniams 

16 (kiekvienai 

klasei po vieną) 

Dalykų mokytojai I-IV 

ketvirčiai 

- 

  Mokinių ir mokinių 

tėvų (rūpintojų) 

konsultavimas 

profesinio 

informavimo 

kausimais  

Karjeros planų 

rengimas 

70-80% 1-4 

klasių mokinių 

A.Gaučienė III – IV 

ketvirčiai 

- 

   Savęs pažinimo 

praktikumas 

1-4 klasių 

mokiniai 

R.Baleišienė  - 

   Paskaitos 2 klasės 

mokiniams ir 

mokinių tėvams 

(rūpintojams) „Atėjo 

laikas planuoti 

karjerą“ 

4 D.Liutkevičienė I ketvirtis - 

   Individualios 

konsultacijos 3-4 

klasių mokiniams 

IUP keitimo 

Pagal poreikį, ne 

rečiau kaip du 

kartus per metus 

D.Liutkevičienė I-IV 

ketvirčiai 

- 
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kausimais, IUP 

koregavimas 

   1-4 klasių mokinių 

grupinis 

konsultavimas 

profesijos 

pasirinkimo 

klausimais  

6 D.Liutkevičienė I-IV 

ketvirčiai 

- 

   Patyriminiai vizitai, 

profesinio veiklinimo 

inciatyvos 

4 A.Gaučienė, 

A.Griščenkienė 

I-IV 

ketvirčiai 

- 

   Savanoriavimas 

(akcija „Ištiesk  

gerumo ranką“, 

programa „Raktai į 

sėkmę“, 

bendradarbiavimas su 

Elektrėnų jaunimo 

centru, Elektrėnų 

viešąją biblioteka ir 

kt.) 

3-4 A.Griščenkienė I-IV 

ketvirčiai 

- 

2 tikslas. Tobulinti mokytojų kompetencijas, reikalingas profesinėje veikloje 

1 uždavinys. Stiprinti profesines (informacinių technologijų naudojimo, dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, mokinių pažinimo ir jų pažangos 

pripažinimo) kompetencijas  

01.01.03. Ugdymo 

proceso ir 

aplinkos 

užtikrinimas 

Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazijoje 

Profesinis 

tobulėjimas 

Mokytojų ir pagalbos 

specialistų profesinių 

poreikių tyrimas 

1 A.Liutkevičienė I ketvirtis - 
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   Profesinių 

kompetencijų 

tobulinimo 

programos rengimas 

Parengta ir 

patvirtinta 

profesinių 

kompetencijų 

tobulinimo 

programa 

A.Liutkevičienė I ketvirtis - 

   Mokymai, skirti 

profesinių ir bendrųjų 

kompetencijų 

tobulinimui  

70-80% 

mokytojų, 

suderinę su 

administracija,  

dalyvauja 

mokymuose (ne 

mažiau 30 val.) 

E.Kontrimas I-IV 

ketvirčiai 

- 

   Dalyvavimas UTA 

veiklose, atnaujintų 

programų analizė 

Po vieną 

praktikumą 

kiekvienoje 

metodinėje 

darbo grupėje 

A.Liutkevičienė, 

metodinė taryba 

III-IV 

ketvirčiai 

- 

  Bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

Pedagogų ir pagalbos 

specialistų etikos 

taisyklių rengimas 

Patvirtintos 

pedagogų ir 

pagalbos 

specialistų  

etikos taisyklės 

E.Kontrimas, darbo 

grupė 

III-IV 

ketvirčiai 

 

   Kolektyvinės 

sutarties rengimas 

Suderinta 

kolektyvinė 

sutartis 

Darbo grupė IV ketvirtis - 

2 uždavinys. Išnaudoti kolegialaus ryšio galimybes.  

01.01.03. Ugdymo 

proceso ir 

aplinkos 

užtikrinimas 

Elektrėnų 

Dalijimasis gerąja 

patirtimi 

Pamokų stebėjimas 

„Kolega – kolegai“ 

(1+1) 

70-80% 

mokytojų 

palaiko 

kolegialų ryšį  

D.Liutkevičienė, 

metodinė taryba 

I-IV 

ketvirčiai 

- 



12 
 

 
 

„Versmės“ 

gimnazijoje 

   Apskritojo stalo 

diskusijos dalyko 

turinio ir mokinių 

pažinimo bei jų 

pažangos klausimais  

Kiekvienoje 

metodinėje 

grupėje ne 

mažiau kaip 

viena diskusija 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

I-IV 

ketvirčiai 

- 

  Ugdomosios 

veiklos stebėjimas 

ir aptarimas 

Formaliosios ir 

neformaliosios 

veiklos stebėsena, 

rekomendacijų 

rengimas  

Ne mažiau kaip 

po  25 stebėtas 

pamokas, veiklas 

(5-6 tarnybiniai 

pranešimai) 

A.Griščenkienė, 

D.Levickaitė,  

D.Liutkevičienė 

I-IV 

ketvirčiai 

- 

   Metinis pokalbis 

(stebėtų pamokų ir 

dokumentų analizė, 

pokalbis, veiklos 

tobulinimo 

aptarimas) 

Interviu su 

mokytojais 

E.Kontrimas,  

A.Griščenkienė, 

D.Levickaitė,  

D.Liutkevičienė 

II ketvirtis  

3 tikslas. Užtikrinti saugią emocinę aplinką gimnazijoje ir kiekvienoje pamokoje. 

1 uždavinys. Burti gimnazijos bendruomenę, siekiant stiprinti bendruomeninius santykius.  

01.01.03 Ugdymo 

proceso ir 

aplinkos 

užtikrinimas 

Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazijoje 

Naujai atvykusių 

mokinių adaptacija 

Diskusija su 

„Ąžuolyno“ 

progimnazijos, 

Kietaviškių 

pagrindinės 

mokyklos 

administracija ir 

pedagogais „Tiltas, 

kuriuo aš ateinu“ 

1 D.Levickaitė II ketvirtis  

   Atvirų durų diena 

būsimiems 

pirmokams 

1 D.Levickaitė II ketvirtis  
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   Tyrimas „Naujai 

atvykusių mokinių 

adaptacija“  

1 R.Baleišienė IV ketvirtis  

  Tradicijų 

puoselėjimas 

Tradicinių renginių 

(Rugsėjo 1-osios 

šventė, Mokytojų 

dienos minėjimas, 

„Pirmokų krikštynų 

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 

tobulėk!“, „Kovo 11-

osios šventė“, 

„Paskutinio 

skambučio šventė“, 

Gedulo ir vilties 

dienos minėjimas,  

Brandos atestatų 

išdavimo šventė) 

organizavimas ir 

vykdymas 

14 Mokinių taryba, 

A.Griščenkienė, 

neformaliojo švietimo 

mokytojai 

I-IV 

ketvirčiai 

(pagal 

renginių 

planą) 

 

  Bendruomenės 

iniciatyvos 

iniciatyvos 

Mokinių tarybos 

veiklos (akcija 

„Atmintis gyva, nes 

6-7 A.Griščenkienė, 

mokinių taryba 

I-IV 

ketvirčiai 

- 
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liudija“, Valentino 

dienos paštas, akcija  

žmonių, turinčių 

Dauno sindromą, 

dienai, akcija 

„Apsirenk geltonai, 

žaliai, raudonai“,  

„Spalvų savaitė“, 

akcija „Diena be 

kuprinės“, apskrito 

stalo diskusijos 

(temos pasirenkamos 

pagal poreikį).  

   Socialinės 

partnerystės 

programa „Valgyk 

protingai“  

Į veiklas įtraukta 

30% mokinių  

K.Čarienė, 

V.Vaišvilienė 

I-IV 

ketvirčiai 

- 

   Patyčių dėžutė Visus metus A.Gaučienė I-IV 

ketvirčiai 

- 

   Mokinių, mokinių 

tėvų (rūpintojų), 

mokytojų varžybos  

1-2 Kūno kultūros 

mokytojai 

I-IV 

ketvirčiai 

- 

  Bendradarbiavimas 

su tėvais 

Tėvų diena  1 A.Griščenkienė IV ketvirtis 

(lapkritis) 

- 

   Trišaliai pokalbiai  Pagal poreikį  VGK I-IV 

ketvirčiai 

- 

   Tėvų apklausos 1-2 D.Levickaitė, 

R.Baleišienė 

II-IV 

ketvirčiai 

- 

   Paskaitos mokinių 

tėvams „Miego ir 

poilsio svarba 

paauglio raidai ir 

1-2 R.Baleišienė  I-IV 

ketvirčiai 

- 
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mokymosi 

motyvacijai“, 

„Bendravimo su 

paaugliais iššūkiai“) 

2 uždavinys. Efektyvinti priemones, užtikrinančias mokinių, mokytojų, pagalbos specialistų saugumą ir gerą savijautą. 

01.01.03 Ugdymo 

proceso ir 

aplinkos 

užtikrinimas 

Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazijoje 

Prevencinė veikla Civilinės saugos 

mokymai 

mokytojams 

1 K.Kuliešius III ketvirtis - 

   Civilinės saugos 

pratybos (pastate 

esančių žmonių 

evakuacija) 

1 K.Kuliešius II ketvirtis - 

   Prevenciniai 

renginiai (emocinės 

sveikatos palaikymo 

praktikumai 

mokytojams, 

diskusija „Kaip man 

suprasti tave?“, 

paskaita „Teigiamų 

emocijų įtaka 

individualiai 

mokinių pažangai“, 

mokymai „Pozityvių 

santykių 

formavimas, 

efektyvus 

bendravimas ir 

4-5 A.Gaučienė, 

R.Baleišienė, 

K.Čarienė 

I-IV 

ketvirčiai 

- 
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motyvacijos 

stiprinimas“, 

edukacinė mokytojų 

išvyka  ir kt.) 

  Erdvių pritaikymas 

kokybiškoms 

veikloms 

Mokytojų kambario 

erdvių atnaujinimas 

1-2 E.Kontrimas I-IV 

ketvirčiai 

- 

   Vaizdo projekcinės 

įrangos atnaujinimas 

(kabinetai Nr.306, 

Nr.207) 

 K.Kuliešius III ketvirtis - 

   Priemonių, būtinų 

civilinės saugos 

mokymams, fondo 

formavimas  

20-30 K.Kuliešius I-IV 

ketvirčiai 

- 

   Bibliotekos patalpų 

remontas, įrangos 

atnaujinimas 

1-2 E.Kontrimas, 

K.Kuliešius 

III ketvirtis - 

   Gimnazijos svetainės 

atnaujinimas 

1 A.Valentinavičienė 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) 

 E.Kontrimas, 

N.Timofejevienė 

I-IV ketvirčiai 963260 € 

MK 

365900 € 

SB 
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Išlaidos prekių ir 

paslaugų įsigijimui 

 E.Kontrimas 

N.Timofejevienė 

I-IV ketvirčiai 31350 € MK 

90940 € SB 

Kvalifikacijos kėlimas  E.Kontrimas 

N.Timofejevienė 

I-IV ketvirčiai 3500 € MK 

800 € SB 

01.02.03 Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazijos 

veiklos 

organizavimas 

Lėšos ilgalaikiam 

turtui įsigyti 

Išlaidos 

kondicionieriams 

įsigyti 

3 E.Kontrimas 

K.Kuliešius 

II ketvirtis 6000 € SB 

_______________________ 

 

 


