
                             
 

ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS" GIMNAZIJA 

 

2018 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS 

AKTAS 

 
2018-01-21 Nr. 5V-8 

Elektrėnai 

 

Priemonė

s kodas 

Priemonės 

pavadinimas 

Veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir /ar indėlio vertinimo 

kriterijų 

Tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimo faktai 

Rezultatai 

mokyklai 

Tikslų ir 

uždavinių 

įgyvendinimo 

trūkumai 
pavadinimas reikšmė 

02 Švietimo ir ugdymo programa 

1 tikslas. Tobulinti ugdymo (-si) kokybę. 

1 uždavinys. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius apie šiuolaikinės pamokos organizavimą. 

01.01.03 Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazijos 

veiklos 

organizavi

mas 

Tobulinti 

mokytojų 

dalykines 

kompetencijas 

dalyvaujant 

stažuotėse, 

praktikose, 

konferencijose, 

projektuose, 

seminaruose ir kt. 

Seminarai pagal 

Elektrėnų ŠPC, 

NEC, UPC, SMM, 

MTC ir kitų įstaigų 

renginių planus 

25% 

gimnazijos 

mokytojų 

Seminaruose  pagal 

Elektrėnų ŠPC, NEC, UPC, 

SMM, MTC ir kitų įstaigų 

renginių planus dalyvavo 

68% gimnazijos mokytojų. 

Kiekvienam vidutiniškai 

tenka po 1,9 dienos. 

Pedagogai 

įsivertino 

dalykines 

žinias ir 

gebėjimus, 

atnaujino arba 

įgijo 

specialiųjų 

gebėjimų.  

Seminaruose 

įgytos 

kompetencijos 

panaudojamos 

ugdymo 

14 mokytojų 

per 2018 m. 

nedalyvavo ne 

gimnazijoje 

organizuotuose 

kvalifikacijos 

renginiuose. 
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proceso 

gerinimui. 

  Organizuoti 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

seminarus  

1. Seminaras 

„Mokinių 

motyvavimo 

būdai“ 

(psichologas E. 

Karmaza) 

50% 

gimnazijos 

mokytojų 

Seminaras vyko 2018-06 - 

21d. Dalyvavo 33 (72% 

mokytojų) 

(2018-06-19, įsak. Nr. 4Kv-

119). 

Gimnazijos 

mokytojai įgijo 

psichologinių 

žinių. 

 

   2. Seminaras 

„Brandos darbas. 

Patirtis ir 

perspektyvos“ 

30% 

gimnazijos 

mokytojų 

Seminaras nevyko, neradus 

lektoriaus praktiko 

 Brandos darbą 

pasirinko 1 

mokinys. 

   3. Seminaras 

„Kūrybingumo 

ugdymas Lenkijos 

švietimo ir ugdymo 

įstaigose“ 

30% 

gimnazijos 

mokytojų 

Seminaras vyko 2018-06-

27-29 d. Dalyvavo 26 (56%) 

gimnazijos mokytojų (2018-

06-27-29, įsak. Nr. 4Kv-

122). 

Gimnazijos 

mokytojai 

susipažino su 

Lenkijos 

švietimo 

įstaigų 

patirtimi. 

 

2 uždavinys. Užtikrinti įgytų žinių panaudojimą ir kompetencijų taikymą ugdymo procese. 

01.01.03 Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazijos 

veiklos 

organizavi

mas 

Metodinėse 

grupėse aprobuoti 

mokytojų parengtą 

ir išbandytą 

metodinę medžiagą  

Parengta ir 

aprobuota 

metodinė medžiaga 

(kiekviena 

metodinė grupė 

parengia ir 

aprobuoja 

mažiausiai po 3 

metodines 

medžiagas) 

21   Metodinių 

grupių veikla 

vangi. 2018 m. 

nebuvo 

aprobuota 

metodinė 

medžiaga. 

  Ištirti I-ų klasių 

mokinių 

ugdymo(si) stilius  

Atliktas tyrimas „1 

klasių mokinių 

mokymosi stiliai“. 

Parengta tyrimo 

1 Tyrimas atliktas (2018-09-

24, įsak. Nr. 4V-174). 

Apibendrinti tyrimo 

rezultatai su 

Mokytojai gali 

tikslingiau 

parinkti 

mokymo 
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ataskaita rekomendacijomis buvo 

perduoti klasių auklėtojams, 

supažindinti dėstantys 

mokytojai. 

metodus naujai 

atvykusiems 

mokiniams. 

  Vykdyti 

ugdomosios 

veiklos ir 

neformaliojo 

švietimo priežiūrą 

ir ją aptarti 

metodinių grupių 

susirinkimuose 

Tarnybiniai 

pranešimai 

7 Tarnybiniai pranešimai: 

„Šiuolaikinių menų pamokų 

stebėsena“ (2018-02-28, 

reg. Nr.10R-106); „Menų ir 

technologijų pamokų ir 

dokumentacijos 

stebėsena“(2018-03-13 reg. 

Nr.10R-127); „Lietuvių 

kalbos ir literatūros pamokų 

stebėsena“ (2018-03-16 reg. 

Nr.10R-133); Kūno kultūros 

pamokų stebėsena“ (2018-

03-30 reg. Nr.10R-165); 

„Užsienio kalbų pamokų 

stebėsena“ (2018-04-19 reg. 

Nr.10R-198); „Užsienio 

kalbų pamokų stebėsena“ 

(2018-11-05 reg. Nr.10R-

510); „Dėl pamokų 

stebėsenos 1-se klasėse“ 

(2018-10-11, reg. Nr. 10R-

473); „Dėl gamtos mokslų 

pamokų stebėsenos“ (2018-

05-14, reg. Nr. 10R-256);  

„Dėl matematikos pamokų 

stebėsenos“ (2018-04-20 

reg. Nr. 10R-204) 

Ugdomosios 

veiklos 

stebėsena 

vykdoma 

reguliariai ir 

planingai. 

Aptariant 

stebėsenos 

rezultatus, 

tobulinamos 

mokytojų 

bendrosios, 

dalykinės ir 

didaktinės 

kompetencijos. 

 

3 uždavinys. Gerinti pamokos kokybę, įgyvendinant kolegialaus bendravimo ir bendradarbiavimo  principus. 

01.01.03.  Metodinėse 

grupėse organizuoti 

Pamokos vertinimo 

lentelė 

Visi 

mokytoj

Atvirų pamokų savaitės 

vykdytos: 

Kolegialus 

ryšys leidžia 

Dėl streiko 

nebuvo 
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ir vykdyti atvirų 

pamokų savaites  

ai stebi 

po 2-3 

atviras 

pamokas 

a) Gamtos mokslų 

pamokose - kovo26-29 d. 

Pamokas stebėjo 2 

mokytojai. 

b) Socialinių mokslų 

pamokose - kovo 12-16 d. 

Pamokas stebėjo 15 

mokytojų. Pamokos aptartos 

met. gr. susirinkime( 2018-

03-26, protokolo Nr.3).  

c) Kūno kultūros pamokų - 

balandžio 9-14 d. Pamokas 

stebėjo 4 mokytojai). 

d)Menų pamokų atvirų durų 

savaitė - balandžio 23-27 d. 

Pamokas stebėjo 3 

mokytojai. 

 

dalintis gerąja 

patirtimi. 

vykdomos 

atvirų pamokų 

savaitės 

lietuvių kalbos 

ir matematikos 

metodinių 

grupių 

mokytojų. 

Kolegų 

pamokų 

stebėsena 

vangi. 

Vidutiniškai 

kiekvienam 

mokytojui 

tenka 0,5 

stebėtos 

pamokos. 

01.01.03.  Įsivertinti pamokos 

kokybę 

Pamokos kokybės 

įsivertinimas IQES 

sistemoje 

(kiekvienas 

mokytojas 

įsivertina ne 

mažiau kaip 1 

pamoką) 

60 IQES sistemoje vertintos 53 

pamokos. 17 mokytojų 

grįžtamąjį ryšį gavo iš 2 

klasių, 19 mokytojų iš 1 

klasės. 7 mokytojai 

neįsivertino. Parengta 

lyginamoji pamokos 

kokybės 2016 ir 2018 m. 

analizė, rekomendacijos 

mokytojams. 

88% mokytojų 

gavo 

grįžtamąjį ryšį 

apie pamokos 

kokybę.  

7 mokytojai 

neįsivertino nė 

vienos 

pamokos. 

01.01.03.  Vykdyti apskritojo 

stalo diskusijas 

inovatyvios 

pamokos 

organizavimo 

klausimais 

1. „Mano esama ir 

galima 

informacinių 

technologijų 

kompetencija“ 

1 Diskusija vyko birželio 

mėn. (2018-06-11, įsak. Nr. 

4V-145). 

Mokytojai 

įgijo žinių IKT 

srityje. 
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   2. „Inovatyvi 

pamoka. Patirtis ir 

galimybės“ 

1   Renginys 

nevyko. 

   3. Seminaras – 

diskusija 

„Sėkminga 

pamoka“ 

50% 

gimnazij

os 

mokytoj

ų 

Mokytojų tarybos 

susirinkime skaityti 

pranešimai apie grįžtamojo 

ryšio metodų panaudojimą 

pamokoje. 

Mokytojai 

pasidalijo 

gerąja patirtimi 

apie 

grįžtamojo 

ryšio metodų 

panaudojimą 

pamokoje. 

Atskiras 

renginys 

nebuvo 

vykdytas. 

01.01.03.  Plėtoti ugdymą ir 

ugdymąsi per 

pažintines, 

kultūrines veiklas 

Dalyvauti 

edukacinėse 

programose 

Lietuvos 

muziejuose, 

Valstybės 

pažinimo centre, 

Europos 

informaciniame 

centre 

5 Gimnazijos mokiniams 

organizuotos išvykos į: 

Signatarų namus (2018-04-

30,  įsak Nr. 4V-82);  LR 

Seimą (2018-03-14,  įsak 

Nr. 4V-63); Prezidentūrą 

(2018-05-04, įsak Nr. 4Kk-

81); Valstybės Pažinimo 

centrą (2018-09-18, įsak. 

Nr.4Kk-127,) 

Mokiniai 

dalyvauja 

edukacinėse 

programose, 

vykdomos 

pamokos 

įvairiose 

edukacinėse 

erdvėse. 

Dėl lėšų stokos 

ribojamas 

išvykstančių į 

edukacinių 

programų 

vykdymą 

mokinių 

skaičius. 

4 uždavinys. Užtikrinti mokinių individualaus mokymosi krūvio dermę su asmeniniais gebėjimais bei numatomos karjeros poreikiais. 

01.01.03 Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazijos 

veiklos 

organizavimas 

Organizuoti 2 

klasių mokinių 

apklausą, būtiną 

VUPA 

įgyvendinimui, 

dalykiniam 

konsultavimui, ir 

teikti efektyvią 

pagalbą susikuriant 

individualius 

ugdymosi planus, 

atitinkančius 

1. Apklausos 

ataskaita 

1 Darbo grupė (2018-01-23, 

įsak. Nr. 4V-20) analizavo 

mokinių poreikius, 

supažindino mokinius su 

galimybėmis sudaryti 

individualius ugdymo 

planus, parengė ataskaitą 

apie mokinių poreikius ir 

pasirinkimus.  

Ataskaita pristatyta 

gimnazijos mokytojams 

(stendinis pranešimas 

3-4 klasėse 

mokiniai turi 

galimybę 

rinktis A ir B 

kursų 

mokomųjų 

dalykų 

programas, 

A1, B1, B2 

lygių trijų 

užsienio kalbų, 

keturių sporto 

Mažėjant 

mokinių 

skaičiui, 

mažėja 

pasirinkimų 

galimybės 

(nesusidaro 

mobilios 

grupės iki 10 

mokinių).  
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mokinių poreikius  mokytojų kambaryje). 

Mokinių pasirinkimai aptarti 

mokytojų metodinėse 

grupėse, siekiant suformuoti 

mobilias grupes ir sudaryti 

mokytojų krūvį (2018-06-26 

užsienio kalbų mokytojų 

metodinė grupės 

susirinkimo protokolas 

Nr.8; 2018-06-26 lietuvių 

kalbos mokytojų metodinės 

grupės susirinkimo 

protokolas Nr. 9; 2018-06-

22 tiksliųjų mokslų 

metodinės grupės 

susirinkimo protokolas Nr. 

5). 

Siekiant nustatyti anglų 

kalbos lygį ir sudaryti 

mobilias grupes, 

organizuotas užsienio 

kalbos (anglų) lygio 

nustatymo testavimas 

(2018-04-20, įsak. Nr. 4V-

101). 

šakų (tinklinis, 

smiginis, stalo 

tenisas, 

bendroji kūno 

kultūra), 

septynių menų 

ir technologijų 

(muzika, dailė, 

šokis, teatras, 

filmų kūrimas, 

taikomasis 

menas, amatai 

ir dizainas, 

statyba ir 

medžio 

apdirbimas) 

programas. 3-4 

klasėse 

užtikrinama 

dalyko 

modulių 

pasirinkimo 

įvairovė (3-4 

klasių 

mokiniams),  

siūloma 

pasirinkti apie 

35 dalyko 

modulio 

programas. 

   2. Parengti 

individualūs 

ugdymo planai 

100% 3 

klasės 

mokinių 

(2018-

100% 3 klasės mokinių 

mokosi pagal individualų 

ugdymo planą (parengta 92 

(100%) individualūs 

Mokiniai 

išsiaiškino 

individualius 

poreikius, 

Keičiantis 

stojimo į 

aukštąsias 

mokyklas 
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2019 

m.m.) 

ugdymo planai, jie suderinti 

su klasės auklėtojais, 

saugomi mokinių asmens 

bylose, esant reikalui 

koreguojami). 

susipažino su 

galimybėmis 

pasirinkti 

mokomuosius 

dalykus. 

Atsižvelgiant į 

mokinių 

pasirinkimus, 

sudarytos 

mobilios 

grupės, 

mokytojų 

darbo krūviai, 

pamokų 

tvarkaraštis  

tvarkai, 

dažniau 

koreguojami 

individualūs 

ugdymo 

planai.  

01.01.03.  Organizuoti 1 

klasių mokinių 

apklausą, būtiną 

įgyvendinant 

informacinių 

technologijų, 

programas, dalykų 

modulių programas  

Apklausos 

ataskaita 

1 Apklausa vyko balandžio 9-

12 d. (2018-04-05, įsak. 

Nr.4V-88). Rezultatai 

apibendrinti tarnybiniame 

pranešime. Remiantis 

apklausos duomenimis 

patvirtintas IUP 2 klasių 

mokiniams (2018-05-23, 

įsak. Nr.2M-85). 

1-2 klasėse 

įgyvendinamos 

šios 

technologijų 

programos: 

gaminių 

dizainas ir 

technologijos 

(privalomai 

pasirenkama),k

onstrukcinės 

medžiagos 

(privalomai 

pasirenkama), 

ūkio šakos 

(privaloma)). 2 

klasėje 

įgyvendinamos 

šios IT 

Mokiniai 

nenoriai 

renkasi 

mokomųjų 

dalykų 

modulius (arba 

jų atsisako 

prasidėjus 

mokslo 

metams). 
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programos: 

programavimo 

pradmenys, 

tinklalapių 

kūrimo 

pradmenys, 

kompiuterinės 

leidybos 

pradmenys. 2 

klasėje 

įgyvendinamos 

dalyko 

modulių 

programos 

(lietuvių 

kalbos, 

matematikos, 

biologijos). 

01.01.03.  Organizuoti 

profesinio 

informavimo, 

konsultavimo ir 

karjeros planavimo 

renginius 

„Karjeros savaitė“ 1 1. Nacionalinės karjeros 

savaitės“ renginiai (2018-

11-15 įsak. Nr. 4V-219) 
2. „Veiksmo diena“ 

Elektrėnų savivaldybės 

administracijoje (2018-11-

06, įsak. Nr. 4V-211), 
3. Profesinės patirties 

programa „Mentor Lietuva“ 

(2018-10-22 įsak. Nr. 4V-

199). 
4. Organizuotas integruotų 

pamokų ciklas (ugdymas 

karjerai integruotas į 

mokomąjį dalyką) 1-3 

klasių mokiniams: (2018-

Mokiniai 

patobulino 

savęs 

pažinimo, 

karjeros 

galimybių 

pažinimo, 

karjeros 

planavimo, 

karjeros 

įgyvendinimo 

kompetencijas. 

Dėl 

materialinių 

išteklių, skirtų 

karjeros 

planavimui, 

ribotos  

galimybės 

dalyvauti 

karjeros 

ugdymo 

veiklose už 

gimnazijos 

ribų. 
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04-04, įsak. Nr. 4V-86). 

5. Žaidimas – viktorina 1 kl. 

mokiniams „Pažink 

aviacijos pasaulį“ 

(2018-01-09, įsak. Nr.4V-

15). 

   Abiturientų ir 

buvusių mokinių 

susitikimas 

„Mokomės vieni iš 

kitų“ 

1 Susitikimas su buvusiu 

„Versmės“ gimnazijos 

mokiniu Deividu Pranckūnu 

ir pažintis su ugniagesio 

gelbėtojo profesija (2018-

04-09, įsak.  Nr. 5V-62). 

Mokiniai 

susipažino su 

ugniagesio 

gelbėtojo 

specialybe. 

 

   2 klasių mokinių, 

tėvų susirinkimai 

„Atėjo laikas 

planuoti karjerą“ 

4 Įvyko 8 praktikumai 

ugdymo karjerai klausimais: 
keturi 2 klasių mokiniams, 

kaip integruotos pamokos 

(2018-02-05,  įsak. Nr. 4V-

35), keturi 2 klasės mokinių 

tėvams (2018-02-08, įsak. 

Nr.4V-38).   

Gerbiant 

mokinio 

polinkius, 

vertybes ir 

gebėjimus, 

padedama jam 

pažinti, kurti ir 

realizuoti save, 

pasirenkant 

mokymosi 

kryptį 

vidurinio 

ugdymo 

programoje. 

 

   Susitikimai su 

aukštųjų ir 

profesinių 

mokyklų atstovais, 

darbdaviais ir kt 

3 1. 50 gimnazijos mokinių 

buvo išvykę į LITEXPO 

organizuojamą parodą 

„Studijos 2018“ (2018-02-

06, įsak.  Nr. 4Kk-20). 

2. Susitikimas su Kalėjimų 

departamento prie LR 

teisingumo ministerijos 

Mokiniai 

susipažino su 

studijų 

programomis, 

mokymosi 

kryptimis, 

profesijomis ir 

/ ar darbinėmis 

Dėl 

materialinių 

išteklių, skirtų 

karjeros 

planavimui, 

ribotos  

galimybės 

dalyvauti 



10 

 

mokymo centro atstovais ir 

pažintis su pataisos 

pareigūno profesija (2018-

04-11, įsak. Nr.4V-92). 

3. Susitikimas su 

KALBA.LT atstovu Luku 

Vaičiuliu ir pažintis su 

galimybėmis studijuoti 

užsienyje. 

veiklomis. karjeros 

ugdymo 

veiklose už 

gimnazijos 

ribų. 

   Pažinimo 

kompetencijų 

ugdymui skirta 

diena „Šok į tėvų 

klumpes“ 

1 Birželio 1 d. 1 ir 3 klasių 

mokiniai vyko į tėvų 

darbovietes (2018-05-31, 

įsak.  Nr.4V-140). 

Mokiniai 

susipažino su 

įvairių 

profesijų 

atstovais, 

dalyvavo 

susitikimuose 

įvairiose 

įmonėse. 

 

01.01.03.  Analizuoti 

mokinių, baigusių 

gimnaziją, brandos 

egzaminų 

rezultatus, 

tolimesnę veiklą  

Parengta ataskaita 1 Ataskaita parengta (2018-

11-22, regi. Nr. 3R-425, 

2018-11-22) 

Remiantis 

ataskaitos 

duomenimis, 

organizuojami 

susitikimai su 

buvusiais 

mokiniais. 

Daugėja 

mokinių, 

keičiančių 

studijų 

programas, 

sustabdančių 

studijas. 

01.01.03.  Atlikti brandos 

egzaminų, PUPP 

rezultatų analizę 

Parengta ataskaita 2 VBE rezultatų analizė 

parengta (2018-11-16 , reg. 

Nr.3R-412); 

PUPP rezultatų analizė 

parengta (2018-11-16, reg. 

Nr.3R-413). 

Vadovaudamie

si ataskaitų 

rezultatais, 

mokytojai 

rengia 

ilgalaikius 

planus, 

planuoja 

pamokas, taiko 

Mažėjanti 

mokinių 

motyvacija. 
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įvairesnes 

mokymo 

strategijas.  

01.01.03.  Susisteminti 

standartizuotų testų 

rezultatus 

Parengta ataskaita 1 Ataskaita parengta (2018-

11-16, reg. Nr. 3R-414) 

Sudarytos 

diferencijuoto 

mokymo 

grupės. 

 

2 tikslas. Plėtoti iniciatyvumo kultūrą gimnazijos bendruomenėje. 

1 uždavinys. Burti gimnazijos bendruomenę. 

01.01.03 Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazijos 

veiklos 

organizavimas 

Organizuoti atvirų 

durų dieną kitų 

savivaldybės 

mokyklų 8 klasių 

mokiniams ir jų 

tėvams 

(rūpintojams). 

Atvirų durų dienos 

renginys 

1 Vyko gegužės 17d. (2018-05-

14 ,  įsak. Nr.4V-130). 

Atvirų durų 

renginio metu 

būsimieji 

pirmokai ir jų 

tėvai 

supažindinami 

su tvarka 

gimnazijoje, 

pagrindiniais 

gimnazijos 

dokumentais, 

ugdymo 

proceso 

ypatumais. 

Mažėja 

renginyje 

dalyvaujančių 

tėvų skaičius. 

01.01.03.  Organizuoti šventę 

naujai atvykusiems 

mokiniams.  

Pirmokų krikštynų 

šventė 

1 Vyko spalio 26d. 

https://www.versme.elektrena

i.lm.lt/2015/index.php/lt/pirm

oku-krikstynos/446-ispudziai-

po-evg-apdovanojimu 

 

Užtikrinama 

sėkminga 

naujai atėjusių 

mokinių 

adaptacija, 

buriama 

gimnazijos 

bendruomenė 

 

01.01.03.  Organizuoti 

tradicines šventes 

abiturientams 

Šimtadienis 1 Vyko vasario 9d. 
https://www.versme.elektrena

i.lm.lt/2015/index.php/lt/simt

Tęsiamos 

gimnazijos 

tradicijos, 

 

https://www.versme.elektrenai.lm.lt/2015/index.php/lt/pirmoku-krikstynos/446-ispudziai-po-evg-apdovanojimu
https://www.versme.elektrenai.lm.lt/2015/index.php/lt/pirmoku-krikstynos/446-ispudziai-po-evg-apdovanojimu
https://www.versme.elektrenai.lm.lt/2015/index.php/lt/pirmoku-krikstynos/446-ispudziai-po-evg-apdovanojimu
https://www.versme.elektrenai.lm.lt/2015/index.php/lt/pirmoku-krikstynos/446-ispudziai-po-evg-apdovanojimu
https://www.versme.elektrenai.lm.lt/2015/index.php/lt/simtadienis/379-po-simtadienio-islikimas-ar-sloves-valanda
https://www.versme.elektrenai.lm.lt/2015/index.php/lt/simtadienis/379-po-simtadienio-islikimas-ar-sloves-valanda
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adienis/379-po-simtadienio-

islikimas-ar-sloves-valanda  

buriama 

bendruomenė 

   Brandos atestatų 

įteikimo šventė 

1 Vyko 2018-07-17 Elektrėnų 

kultūros centro salėje. 

Tęsiamos 

gimnazijos 

tradicijos, 

buriama 

bendruomenė 

 

01.01.03.  Sukurti nuoseklią 

naujai atvykusių 

mokinių 

adaptacijos sistemą 

gimnazijoje.  

Tyrimo „Naujai 

atvykusių mokinių 

adaptacija 

gimnazijoje“ 

ataskaita 

1 Sudaryta darbo grupė tyrimui 

atlikti (2018-11-26, įsak. 

Nr.4V-221). Mokinių 

anketavimas vyko lapkričio 

30 d. - gruodžio 10d. 

Ataskaita bus parengta 2019 

m. sausio mėn. 

Naujai atvykę 

mokiniai 

palankiai 

vertina 

gimnazijos 

mikroklimatą, 

aplinkas, 

jaučiasi 

saugūs.  

Mažėja į 

anketos 

klausimus 

atsakančių 

mokinių 

skaičius. 

01.01.03.  Organizuoti tėvų 

dienas, ieškant 

glaudesnio 

bendradarbiavimo.   

Organizuoti 

renginį „Tėvų 

diena“  

1 Renginys dėl mokytojų 

streiko nukeltas į 2019 m. 

vasario mėn. 

  

   Vykdyti renginius, 

skirtus Lietuvos 

valstybės 

šimtmečiui 

paminėti.  

„Programa 10x10“ 

10 1. Parengtas renginių foto 

albumas „10x10“. 

2. Viktorina „Lietuvos 

Valstybės atkūrimui-100“. 

(2018-02-12, įsak. Nr. 4V-

42). 

3. Laisvės gynėjų dienos 

minėjimas (2018-01-05, įsak 

Nr.4V-1). 

4. Koncertas „Šokių pynė 

Lietuvai“ (2018-02-13, įsak.  

Nr. 4V-44).  

5. Eilėraščio konkursas 

„Graži, tu mano, brangi 

Ugdomas 

pilietiškumas 

ir moralinės 

vertybės 

 

https://www.versme.elektrenai.lm.lt/2015/index.php/lt/simtadienis/379-po-simtadienio-islikimas-ar-sloves-valanda
https://www.versme.elektrenai.lm.lt/2015/index.php/lt/simtadienis/379-po-simtadienio-islikimas-ar-sloves-valanda
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tėvyne...“ (2018-03-05, įsak. 

Nr.4V-62). 

6. Koncertas „Daina 

Lietuvai“ (2018-03-09, įsak. 
Nr.4V-63).  
7. Viktorina „Kalba gimtoji 

lūposna įdėta“ (2018-06-06, 

įsak  Nr.4V-140). 

8. Foto paroda „Tremties 

vaikai“, atminimo medelio 

sodinimas. Vyko 2018-06-14. 

(2018-05-31, įsak. Nr. 4V-

140). 

2 uždavinys. Išsaugoti ir puoselėti gimnazijos tradicijas. 

01.01.03 Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazijos 

veiklos 

organizavimas 

Organizuoti 

tradicinius 

renginius 

gimnazijoje. 

„Metų mokinys“ 1 Renginį „Metų mokinys 

2018“ organizavo darbo 

grupė (2019-01-09 įsakymas 

Nr. 4V-5). 

 Dėl mokytojų 

streiko 

renginys 

nukeltas į 2019 

m. 

   Europos kalbų 

diena 

1 Mokytoja metodininkė 

V.Valašinienė vedė rusų 

kalbos pamoką – viktoriną 

gimnazijos bendruomenei. 

Stiprinamas 

susidomėjimas 

užsienio 

kalbomis, 

mokymosi 

motyvacija. 

Populiarinanči

ų anglų kalbą 

renginių 

nevyko. 

   „Spalvų savaitė“ 1 Gruodžio 10-14d. Puoselėjamos 

gimnazijos 

tradicijos. 

 

   „Kalėdų alėja“ 1 Kalėdiniai renginiai vyko 

gruodžio 22 d. (2018-12-19, 

įsak. Nr. 4V-241). 

Puoselėjamos 

gimnazijos 

tradicijos, 

materialiai 

remiami 

gimnazijos 

 



14 

 

mokiniai. 

   „Menų reidas“ 1 Vyko 2018-06-13 d. (2018-

05-31, įsak. Nr.4V-140). 

Puoselėjamos 

gimnazijos 

tradicijos. 

 

   Sporto šventė 1 Vyko 2018-06-11 d. (2018-

05-31, įsak. Nr.4V-140). 

Puoselėjamos 

gimnazijos 

tradicijos. 

 

01.01.03.  Tęsti projektą 

„Judėk ir tobulėk“ 

Mokinių, mokinių 

tėvų ir mokytojų 

komandų tinklinio 

turnyras 

1 Projekto veikla vyko sausio – 

balandžio mėn. (2018-01-23, 

įsak. Nr.4V-21,). Projekto 

veikloje dalyvavo 32 

mokiniai, 10 tėvų ir 6 

mokytojai. 

Buriama 

gimnazijos 

bendruomenė, 

stiprinamas 

bendradarbiavi

mas su 

mokinių tėvais. 

 

01.01.03.  Bendradarbiaujant 

su Tarptautine 

komisija nacių ir 

sovietinių 

okupacinių režimų 

nusikaltimams 

Lietuvoje įvertinti 

komisija, vykdyti 

pilietines akcijas 

„Atmintis gyva, 

nes liudija“ 

1 Laisvės gynėjų dienos 

minėjimas. (2018-01-05, įsak. 

Nr. 4V-1,). 

 

Ugdomas 

pilietiškumas 

ir moralinės 

vertybės 

 

   Tolerancijos diena 1 Integruotos etikos tikybos 

pamokos 2018-11-14 - 19 d. 

(2018-11-12, įsak  Nr.4V-

215). Išleistas stendas 

gimnazijos fojė.  

Ugdomas 

pilietiškumas 

ir moralinės 

vertybės 

 

01.01.03.  Organizuoti 

dalyvavimą 

tarptautiniuose 

projektuose ir 

mainų programose 

Gėtės instituto  

organizuojamas 

projektas 

"Integruotas 

dalyko ir vokiečių 

kalbos mokymas 

1 Vykdytos projekto veiklos: 

1. Dalyvauta parodoje 

„Išradėjų šalis – moksliniai 

tyrimai Vokietijoje“. (2018- 

01- 25) 

2. Vesta atvira chemijos- 

Stiprinamas 

tarpinstitucinis 

bendradarbiavi

mas, didėjanti 

mokinių 

motyvacija. 
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Lietuvos 

mokyklose".  

vokiečių kalbos pamoka 

„Pasidaryk pats (bioplastiko 

gaminimas) 2 kl. mokiniams 

(2018-05-10 d. ) 

3. Vykdytas integruotas 

chemijos- vokiečių kalbos 

projektas „TIESIAME 

TILTUS“ tema ,,Sodybų 

šulinių vandens ir augalų 

tyrimai. Šimtmečio dovana 

Lietuvos kaimui“. Elektrėnų 

,,Versmės“ gimnazija – 

Semeliškių gimnazija (2018 

03-06 mėn.) 

4. Dalyvauta IDUKM 

metodinėje-praktinėje 

konferencijoje 

„CLILiG@Litauen” – 

šiandien ir ateityje“. 

Pristatytas su Semeliškių 

gimnazija vykdytas 

integruotas chemijos- 

vokiečių kalbos projektas 

„TIESIAME TILTUS“(2018 

m.  birželio 18–19 d. Vilniaus 

licėjuje) 

5. Su mokiniais dalyvauta  

tiriamojoje-edukacinėje-

pažintinėje kelionėje į 

Birštoną pagal Getės instituto 

finansuotą projektą „Tiesiame 

tiltus“ (2018-06-11d.) 

6. Išleistas stendas projekto 
„TIESIAME TILTUS“ (2018 
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10-11 mėn.)  

7. Straipsnis Elektrėnų žinių 

laikraštyje. 

01.01.03.   Dalyvauti 

ilgalaikiame 

projekte 

„Mokyklos- 

Europos 

parlamento 

ambasadorės“ 

1 Dalyvauta ilgalaikiakio 

„MEPA“ projekto veikloje. 

https://www.versme.elektrena

i.lm.lt/2015/index.php/lt/tarpt

autiniai/mepa. 

Parengta projekto vykdymo 

ataskaita (2018-05-10, įsak. 

Nr. 4V-126).  

Ugdomas 

pilietiškumas. 

 

3 uždavinys. Plėtoti mokinių savivaldos veiklą. 

01.01.03 Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazijos 

veiklos 

organizavimas 

Stiprinti mokinių 

savivaldos 

aktyvumą 

Dalyvauti  miesto, 

respublikiniuose ir 

tarptautiniuose 

renginiuose. 

5 1. Respublikinis renginys 

„Idėja Lietuvai“.  

2. Renginys „Veiksmo diena“ 

(2018-11-06, įsak Nr. 4V-

211). 

3. Dalyvavimas miesto 

šventėse bei pilietinėse 

akcijose ( Vasario 16-osios, 

Kovo 11-osios minėjimai). 

Ugdomos 

pilietiškumas 

ir moralinės 

vertybės. 

Trūksta 

aktyvumo 

mokinių 

tarybai. 

   Dalyvauti rengiant 

2018 m. veiklos 

planą, ugdymo 

planus ir kitus 

gimnazijos veiklą 

reglamentuojančius 

dokumentus. 

3 Pateikti pasiūlymai  Elektrėnų 

„Versmės“ gimnazijos 

strateginiam veiklos planui 

2018-2022 metams. 

Mokiniai 

aktyvūs 

gimnazijos 

veiklos 

dalyviai. 

Trūksta 

aktyvumo 

mokinių 

tarybai. 

01.01.03.  Plėtoti lyderystės, 

bendradarbiavimo 

ir partnerystės 

ryšius su kitų 

mokyklų 

organizacijomis ir 

Dalyvauti LMS, 

EMSIC 

renginiuose. 

8 1. Dalyvavimas EMSIC 

organizuojame „Vadovų 

klube“ (kiekvieną mėnesį) 

2.  Dalyvavimas EMSIC 

organizuotoje Mokinių 

savivaldų konferencijoje 

Plėtojami 

ryšiai su 

socialiniais 

partneriais, bei 

mokinių 

savivaldos 
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savivaldos 

institucijomis 

„Neleisk savivaldai 

suakmenėti“. (kada)   

3. LMS Žiemos ir Pavasario 

forumai. Gimnazijos 

moksleiviai gerino 

santykius su kitomis 

mokinių savivaldomis 

renginyje „Laiko kapsulė“ 

(kada)  

4. LMS mokymai 

„Pilietiškumas, 

demokratijos principai 

visais lygmenimis“ 

(2018-02-26, įsak. Nr.4V-

50) 

organizacijomi

s. 

4 uždavinys.  

3 tikslas. Kurti saugią ir motyvuojančią edukacinę  aplinką. 

1 uždavinys. Kurti saugią ir motyvuojančią edukacinę aplinką. 

01.01.03. Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazijos 

veiklos 

organizavimas 

Sudaryti darbo 

tarybą  

Parengti jos veiklą 

reglamentuojantys 

dokumentai 

1 Darbo tarybai išrinkti 

sudaryta darbo grupė (2018-

02-01,  įsak. Nr.4V-32). 

Darbo taryba išrinkta 2018 m. 

kovo 29 d. (2018-03-29 

protokolas Nr.6). 

Demokratiškas 

gimnazijos 

valdymas. 

 

01.01.03.  Koreguoti vidaus 

taisykles ir ugdymą 

reglamentuojančius 

dokumentus 

1. Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazijos 

mokinių pažangos 

ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos 

aprašas 

1 Naujos redakcijos aprašas 

patvirtintas direktoriaus 

įsakymu ( 2018-04-12, įsak. 

Nr.4V-95). 

Atnaujinami 

ugdymą 

reglamentuoja

ntys 

dokumentai, 

atsižvelgiant į 

naujausias 

rekomendacija

s. 

 

   2. Elektrėnų 1   Nekoreguotas. 
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„Versmės“ 

gimnazijos 

mokinių tėvų 

informavimo apie 

mokinių kėlimo į 

aukštesnę klasę, 

ugdymo programos 

baigimo, 

papildomų darbų 

skyrimo ar 

palikimo kartoti 

programą tvarkos 

aprašas. 

 

Perkelta į 2019 

m. pavasarį 

2 uždavinys. Rekonstruoti (atnaujinti) apšvietimą gimnazijos patalpose. 

01.01.03.  Atlikti gimnazijos 

patalpų apšvietimo 

atnaujinimo 

(rekonstravimo) 

darbus etapais. 

255 kabinetas 1 Sutvarkytas apšvietimas 255, 

403 ir 216 kabinetuose.  

Apšvietimas 

atitinka 

higienos 

normas. 

Daugumoje 

kabinetų 

apšvietimas 

virš 80-90%. 

 

3 uždavinys. Modernizuoti mokomuosius kabinetus, mokymosi erdves. 

01.01.03. Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazijos 

veiklos 

organizavimas 

Tirti edukacinių 

aplinkų tinkamumą 

ugdymo procesui.  

Kabinetų peržiūra, 

atkreipiant dėmesį 

į metodinės 

medžiagos 

sisteminimą ir 

mokytojo indėlį, 

kuriant palankią 

ugdymui aplinką. 

1 Vykdytas tyrimas  (2018-05-

14,  įsak. Nr. 4V-129). 

Tyrimo rezultatai pateikti 

akte ( reg. Nr. 5V-89). 

Remiantis 

peržiūrų aktais, 

gerinama 

edukacinė 

aplinka 

gimnazijoje 

 

01.01.03.  Įsigyti ir įrengti 

vaizdo-projekcinę 

420 kab., 255 kab., 

324 kab., 206 kab. 

2 Įrengta vaizdo-projekcinė 

įranga 420, 255, 324 

Vaizdo 

projekcine 
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įrangą  (pagal galimybes) kabinetuose.  įranga 

mokytojai gali 

naudotis 34 

kabinetuose 

(91,89 %). 

01.01.03.  Įrengti radijo 

interneto prieigą  

Radijo internetas 

veiks visame 

gimnazijos pastate 

1 Įrengta radijo interneto 

prieiga. 

Radijo 

interneto 

prieigos 

įrengtos 

visame 

gimnazijos 

pastate 

(100%). 

 

4.3.2.3.  Atnaujinti 

kompiuterinę 

įrangą 

Įsigyti nešiojamus 

kompiuterius 

5 Įsigyti 5 nešiojami 

kompiuteriai. 

Gerėja 

gimnazijos 

apsirūpinimas 

IKT. 

 

01.01.03.  Įgyvendinti 

bibliotekos plėtros 

programą 

Įrengti edukacines 

aplinkas 

bibliotekos 

pateikčių erdvėje 

3 Atlikti bibliotekos 

renovavimo darbai pagal 

planą. Įsigytas spalvotas 

spausdintuvas. 

Gerėja 

bibliotekos 

aprūpinimas, 

edukacinės 

aplinkos. 

 

   Įsteigti 

informacijos apie 

ES skyrių 

1 Prie bibliotekos įsteigtas 

informacijos apie ES skyrius. 

Gerėja 

bibliotekos 

aprūpinimas, 

edukacinės 

aplinkos. 

 

   Įsteigti žaisloteką 10 Nupirktas 10 vnt. stalo 

žaidimų. 

Gerėja 

bibliotekos 

aprūpinimas 

 

   Atsižvelgiant į 

poreikį ir 

galimybes, įsigyti 

grožinės literatūros 

30 Nupirkti 44 grožinės 

literatūros kūriniai. 

Gerėja 

bibliotekos 

aprūpinimas. 
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4 uždavinys. Renovuoti gimnazijos patalpas. 

 

01.02.03  Atlikti mokomųjų 

kabinetų remontą 

255 kab., 324 kab. 2 Atliktas  255, 324 kabinetų 

kapitalinis remontas,  

Gerėja 

edukacinės 

aplinkos 

gimnazijoje. 

 

 

01.01.03.  Įrengti poilsio 

erdves  

II aukšto  ir III 

aukšto 

koridoriuose 

2 Įrengtos poilsio erdvės II ir 

III aukšto koridoriuose. 

Gerėja 

edukacinės 

aplinkos 

gimnazijoje. 

 

 

01.01.03.  Vykdyti gimnazijos 

patalpų 

rekonstrukcijas 

216 kab., 215 kab. 2 Atliktas bendruomenės 

sveikatos kabineto kapitalinis 

remontas, pradėtas aktų salės 

renovavimas. 

 

Gerėja 

edukacinės 

aplinkos 

gimnazijoje. 

 

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 

mėn. 

MK 635282,86 Užtikrinamas 

darbuotojų 

finansavimas 

 

SB 245410,33 

Išlaidos prekių ir 

paslaugų įsigijimui 

12 

mėn. 

MK 14950,68 Užtikrinamas 

mokymo 

pasiekimų bei 

ūkinių 

reikmenų 

įsigijimas 

 

SB 67160,19 

 Vidutinis dienų 

sk., kai darbuotojai 

tobulino 

kvalifikaciją KT 

renginiuose 

 

Per 

metus 

5,5 d. d. Sudaromos 

sąlygos 

kvalifikacijai 

kelti 
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01.02.03  Lėšos ilgalaikiam 

turtui įsigyti 

Išlaidos patiekalų 

gamybos 

įrengimams 

2 2067,60 Užtikrinami 

maisto 

produktų ir 

patiekalų 

saugojimo 

reikalavimai 

 

Išlaidos sporto 

įrengimams 

2 1380 Gerinama 

sportinė bazė 

 

Išlaidos 

krūmapjovei 

1 –   

Išlaidos  vaizdo-

projekcinei įrangai  

2 1080,50 Sudaromos 

sąlygos 

naudotis 

šiuolaikinėmis 

technologijo 

mis 

 

Išlaidos 

spausdintuvams 

2 2098,14 Sudaromos 

sąlygos 

naudoti 

padalomą 

medžiagą 

 

 


