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  PRITARTA 

Alytaus Jotvingių gimnazijos tarybos 

2022 m. sausio 27 d. posėdyje 

protokolo Nr.- 

 

PATVIRTINTA 

Alytaus Jotvingių gimnazijos                             

direktoriaus 

įsakymu 2022-01-28 Nr. V1-42 

 

ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS 

 

2022-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS   

 

 

Priem

onės 

kodas 

Priemonės pavadinimas Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai, mato 

vienetai ir reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

 

STRATEGINIS TIKSLAS - DIDINTI ŠVIETIMO ĮTRAUKTĮ IR VEIKSMINGUMĄ, SIEKIANT ATITIKTIES ASMENS IR 

VISUOMENĖS POREIKIAMS 

 

I UŽDAVINYS. PAGERINTI  UGDYMOSI REZULTATUS IR SUMAŽINTI JŲ ATOTRŪKĮ 

 

 1. Atsakingo mokinių mokymo(si) 

požiūrio formavimas ugdymo 

procese. Proveržio strategijos 

2022-2025 m. parengimas ir 

įgyvendinimas.   

 

 

 

 

 

1. Kokybiškai parengti ir realizuoti 

gimnazijos 2021-2022, 2022-2023 

m.m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

planai, mokomųjų dalykų ilgalaikiai 

planus, neformaliojo vaikų švietimo 

programas, metų veiklos programas.  

Mokinių mokymosi 

pažanga ir pasiekimai:  

 gavusių pagrindinio 

ugdymo išsilavinimo 

pažymėjimus – 100 proc., 

 gavusių brandos 

atestatus - 100 proc., 

 

Gimnazijos 

vadovai 

Dalykų 

mokytojai ir 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Per 

mokslo 

metus 

2. Organizuoti edukacinius (atviros  

pamokos, integruoti renginiai, 

mokykliniai projektai) renginius 

Edukacinių renginių 

skaičius: 150 

 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

Per metus 
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gimnazijoje. metodinės 

grupės, dalykų 

mokytojai. 

3. Gabių gimnazistų dalyvavimas 

mokomųjų dalykų olimpiadose ir 

konkursuose ir kituose miesto, apskrities ir 

nacionaliniuose konkursuose, varžybose. 

Lietuvos olimpiniame festivalyje 

Mokinių skaičius: 

Mokykloje - 100 

Mieste, apskrityje – 50. 

Šalyje – 10. 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Pagal 

ŠMM 

patvirtintą 

grafiką, ir 

AMS 

švietimo 

skyriaus 

papildytą 

4. Gabių ir talentingų mokinių 

dalyvavimas kituose akademiniuose sporto 

ar meniniuose konkursuose ir renginiuose.  

Konkursų, renginių skaičius 

22. 

Mokinių skaičius – 300. 

Metodinių grupių 

pirmininkai, 

neformalaus 

vaikų švietimo 

mokytojai 

Per metus 

5. Įsigyti vadovėlius ir mokymo 

priemones, tame tarpe skaitmenines. 

Įsigyti vadovėliai ir 

mokymo priemonės 13,7 

tūkst. EUR. 

Bibliotekininkės  2021 II 

pusmetis 

6. Diegti IKT ir plėsti skaitmeninį 

modernizavimą. 

Įsigytos priemonės – 9,9  

tūkst. EUR 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymo 

aprūpinimui 

Per metus 

7. Tikslingai planuoti ir kelti pedagogų ir 

švietimo pagalbos specialistų kvalifikaciją 

pagal poreikį, pagal skaitmeninių, 

įtraukaus ugdymo, fenomenu grįsto 

ugdymo kompetencijų tobulinimo 

prioritetą mokyklos, nacionaliniu ir 

tarptautiniu lygmeniu. 

 Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

Dalykų 

mokytojai 

Per metus 

8. Teikti pagalbą socialiai remtiniems 

mokiniams. 

Mokinių  skč.- 100. 

Nemokamas maitinimas – 

20,6 tūkst.EUR 

Socialinė 

pedagogė 

Per metus 
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9. Organizuoti mokinių edukacinę ir 

pažintinę veiklą ir karjeros ugdymą, 

įtraukiant STEAM karjeros ugdymą. 

 

Mokinių skč.- 660. 

Finansavimas – 3,0 tūkst. 

EUR 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

Dalykų 

mokytojai 

Per metus 

10. Teikti pedagoginę pagalbą 

 

Konsultacinių valandų 

skaičius per savaitę – 50. 

Papildomų konsultacijų 

skaičius – 18. 

1.1. Mokinių skaičius, 

įtrauktų į individualizuotas 

konsultacijas - 100 proc.     

1.2.  Pasiekusių 

patenkinamą lygį mokinių 

skaičius   - 99,8 proc.    

Dalykų 

mokytojai, 

socialinė 

pedagogė 

Per metus 

11. Teikti karjeros ugdymui konsultavimą. Mokinių skč. – 100 proc., 

Renginių skč. -  10. 

Karjeros patarėja Per metus 

12. Organizuoti tėvų, mokytojų ir 

mokinių pokalbius (įsi)vertinant ir 

didinant jo poveikį mokinių 

motyvacijai,  individualiai pažangai ir 

pasiekimams. 

13. Kolegiali stebėsena 

 

Organizuotų mokinių 

savianalizės ir mokymosi 

tobulinimo pokalbių 

renginių skaičius – 2 per 

mokslo metus. 

2 pamokos per metus kiekv 

mokytojui. 

Dalykų 

mokytojai, klasių 

vadovai 

Per 

metus 

II UŽDAVINYS. DIDINTI ŠVIETIMO ĮTRAUKTĮ IR PRIEINAMUMĄ, UŽTIKRINTI SAUGIĄ APLINKĄ KIEKVIENAM ASMENIUI 

 1. Bendruomeniškumo ir 

emocinio klimato gerinimas. 

1. Įgyvendinti prevencines programas ir  

socialinio ugdymo programą LIONS 

QUEST I-IV gimnazijos klasėse. Veikianti 

patyčių dėžutė. 

Mokinių skaičius – 660. 

Patyčių skaičius per 2 mėn. 

 

Klasių vadovai 

Vaiko gerovės 

komisija 

Per metus 

2. Organizuoti sveikatingumo ir kitus 

prevencinius renginius, akcijas. 

Renginių ir akcijų skaičius 

– 4. 

Vaiko gerovės 

komisija, klasių 

vadovai 

Per metus 



 

4 

 

 

2.  Individualios mokinio 

pažangos ir pasiekimų 

stebėsena, mokymosi 

pagalbos teikimas, ugdymo 

rezultatų gerinimas ir 

atotrūkio mažinimas.  

1. Teikti mokymosi pagalbą mokiniams, 

kurių pasiekimų lygis (vieno ar kelių 

dalykų) žemesni nei numatyta 

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

bendrosiose programose, ir mokinys 

nedaro pažangos. 

 

 

2. Įtraukti spec. poreikių turinčius 

mokinius į neformaliąją veiklą. 

 

Mokinių, kuriems buvo 

reikalinga mokymosi 

pagalba, skaičius:  

Mokinių skaičius, kuriems 

buvo sudaryti individualūs 

mokymosi planai: 50 

Pasiekusių patenkinamą 

lygį mokinių skaičius: 48. 

Ne mažiau 50 proc. 

mokinių dalyvauja NVŠ ar 

neformalioje veikloje. 

Dalykų 

mokytojai, klasių 

vadovai 

Per 

metus 

3. Gimnazijos 

bendruomeniškumo 

puoselėjimas. 

1.Organizuoti tradicinius ir netradicinius 

bendruomenės renginius. 

 

Renginių skaičius – 4. 

Įgyvendinimo finansavimas 

– 3,5 tūkst. EUR 

 

 

 

 

 

Dalykų 

mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

gimnazijos 

savivalda, klasių 

vadovai 

Per 

metus 

2. Dalyvauti Kultūros paso programose. 

 

Ne mažiau 90 proc. lėšų 

panaudojimas. 

Mažiausiai 1 KP programa 

klasei. 

Dalykų 

mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

gimnazijos 

savivalda, klasių 

vadovai 

Per 

metus 

3. Remti ir organizuoti gimnazijos 

bibliotekos edukacinę informacinę 

kultūrinę veiklą, modernizuoti 

aplinką. 

20 renginių. 

Modernizuota bibliotekos 

edukacinė aplinka. 

Bibliotekos 

darbuotojos, 

dalykų mokytojai 

Per 

metus 

III. PRITAIKYTI ŠVIETIMO SISTEMĄ SKLANDŽIAI  REEMIGRAVUSIŲ LIETUVOS PILIEČIŲ, LIETUVIŲ KILMĖS ASMENŲ IR 

ATVYKUSIŲ UŽSIENIEČIŲ  INTEGRACIJAI BEI GERINTI SĄLYGAS BESIMOKANČIŲJŲ JUDUMUI 
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 1. Lankstaus ugdymo proceso 

organizavimas, tenkinant 

individualius mokinių 

(švietimo pagalbos planai) 

poreikius. 

1. Sudaryti individualūs planai, 

tenkinant mokinių poreikius. 

2. Sudaryti sąlygas palankiai 

adaptacijai ir įsitraukimui. 

100 proc. Dalykų 

mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

gimnazijos 

savivalda, klasių 

vadovai 

 

IV. GERINTI ATITIKTĮ TARP ŠVIETIMO SISTEMOJE ĮGYJAMŲ IR DARBO RINKOJE BEI PRISITAIKYTI KINTANČIOJE 

APLINKOJE REIKALINGŲ KOMPETENCIJŲ 

 1. Proveržio strategijos 2022 -

2025 m. įgyvendinimas 

1. Parengti STEAM-fenomenu grįsto 

ugdymo aprašas. 

Parengtas aprašas Proveržio 

komanda 

 

 2. STEAM mokyklos 

kultūros kūrimas 

1. Įgyvendinti STEAM proveržio 

strategiją 2021-2023 m. 

2. Atstovauti Europos STEM SCHOOL 

LABEL projektui. 

Gerosios patirties renginių, 

konsultacijų skaičius – 5 

(mokykloje, mieste, 

Lietuvoje, Europoje). 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

STEAM 

komanda 

Per 

metus 

 3. Ugdymo programų 

turinio, metodų ir 

vertinimo pritaikymas 

STEAM-fenomenu grįsto 

ugdymo populiarinimui ir 

įsitraukimui.  

1. Planuoti STEAM ugdomąją veiklą: 

   1 STEAM ugdomoji, 

bendradarbiavimo veikla per metus bet 

kokio dalyko mokytojui. 

 1 STEAM UV visiems klasių 

vadovams STEAM karjera 

 

2. Įgyvendinti Erasmus + KA229 „Code 

your future“. 

 

3. Išduoti mokinių STEAM įgytų 

kompetencijų pažymėjimus. 

Įsitraukusių mokytojų 

skaičius proc. – 70. 

Įsitraukusių mokinių 

skaičius proc – 70. 

Organizuota STEAM 

savaitė-idėja „Eksperimentų 

ir profesijų vajus”  

Įgyvendinimo finansavimas 

– 10,0 tūkst EUR (ES 

lėšomis). 

100 pažymėjimų 

Abiturientų, pasirinkusių 

STEAM studijų kryptį, 

skaičius proc. - ne mažiau 

30 proc. 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

STEAM 

komanda 

Dalykų 

metodinės grupės 
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 4. STEAM 

bendradarbiavimo ryšių 

plėtojimas. 

Bendradarbiauti su įvairiais socialiniais ir 

švietimo partneriais STEAM tematika: 

 Su universitetais, tyrimų centrais – 

VGTU, KTU, VU, Gyvybės mokslų 

Centras, LSMU, ISM. 

 Su kitomis mokyklomis ir (arba) 

švietimo platformomis; 

 Su pramonės įmonėmis; 

 Su vietos bendruomenėmis. 

 

 

AK“ STEAM atviros 

prieigos centras“ – 50 proc. 

mokinių 

STEAM pamokos 

progimnazijoms „Pabūk 

gimnazistu“ 

Regioninis karjeros centras 

– 1 veikla 75 proc. mokinių 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

STEAM 

komanda 

Dalykų 

metodinės grupės 

Per 

metus 

V. ĮDIEGTI EFEKTYVIĄ IR VEIKSMINGĄ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ SISTEMĄ, SIEKIANT ASMENS 

GEBĖJIMŲ IR KVALIFIKACIJOS DARNOS SU ASMENS, DARBO RINKOS IR APLINKOS POREIKIAIS 

VI. SUSTIPRINTI PEDAGOGO PROFESIJOS PATRAUKLUMĄ, SUKURTI VEIKSMINGĄ JŲ RENGIMO IR KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMO SISTEMĄ 

 1. Kryptingas mokytojų 

STEAM ir Fenomenu 

grįsto ugdymo 

kompetencijų tobulinimas, 

įgyvendinant mokymosi 

visą gyvenimą principus 

nacionaliniu ir tarpautiniu 

lygmeniu. 

1. Dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose. 

2. Įgyvendinti Erasmus + programos  

KA101 veiksmo projekto "STEAM 

ugdymo populiarinimas ir įtraukimas, 

kuriant inovacijų kultūrą mokykloje" . 

 

 

 

3. Įgyvendinti Erasmus + programos 

projektą „Fenomenu grįsto ugdymo 

diegimas gimnazijoje“. 

4. Dalyvauti tarptautiniame su NŠA 

projekte „STEAM ugdymo tobulinimas“ 

KT renginių skaičius – 4. 

 

Besimokančių užsienyje 

pedagogų skaičius -7. 

Besimokančių anglų kalbos 

– 5. 

Įgyvendinimo finansavimas 

– 15,0 tūkst EUR (ES 

lėšomis). 

 

 

 

Dalyvių skaičius – 5. 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

Mokytojai 

Per metus 

 2. Pedagogų asmeninio 

meistriškumo augimo ir 

efektyvaus 

bendradarbiavimo 

skatinimas. 

1. Dalyvauti bendradarbiavimo 

renginiuose 

Ne mažiau 30 proc. 

mokytojų bent kartą per 

metus pasidalija savo 

patirtimi  metodinėje 

veikloje mieste ir/ar šalyje. 

  

II STRATEGINIS TIKSLAS - STIPRINTI TAUTINĮ IR PILIETINĮ TAPATUMĄ, DIDINTI KULTŪROS SKVARBĄ IR  

VISUOMENĖS KŪRYBINGUMĄ 
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I UŽDAVINYS. STIPRINTI ISTORINĖS ATMINTIES AKTUALIZAVIMĄ VISUOMENĖJE 

 1. Pilietiškumo ir kultūros 

ugdymo puoselėjimas 

1. Valstybinių, tautinių švenčių 

minėjimų organizavimas ir 

dalyvavimas juose, teminių 

pamokų organizavimas. 

Dalyvauja 100 proc. 

švietimo bendruomenių. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, Dalykų 

metodinės grupės 

Per metus 

2. Kultūrinės ir pilietinės savivokos 

formavimas. 

Renginiai skatinantys 

pilietiškumą - ne mažiau 5 

per metus kiekvienoje 

ugdymo įstaigoje.    

Dalyvavimas kultūros paso 

programose - skirtų lėšų 

panaudojimo dalis - 90 

proc.  

Kiekviena klasė dalyvauja 

edukacijose muziejuje - ne 

mažiau 1 kartą per metus.  

75 proc. ugdymo įstaigų 

veikia vaikų ir jaunimo 

organizacijos. 

3. Bendradarbiavimas su LK KASP 

Dainavos apygardos 1-ąja rinktine 

ir kario savanorio A. Sakalausko 

atminties puoselėjimas.  

Bent 2 renginiai su LK 

KASP Dainavos apygardos 

1-ąja rinktine, 

supažindinant mokinius su 

kario profesija ir ugdant 

jaunosios kartos vertybines 

nuostatas. Kario savanorio 

A. Sakalausko gimimo 

dienos minėjimas; Bėgimo, 

skirto Kovo 11-ajai, 

organizavimas; A. 

Sakalausko žūties metinių 

minėjimas ir dalyvavimas 

renginiuose. 
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4. Tolerancijos ugdymo centrų 

švietėjiška ir ugdomoji veikla 

Alytaus mieste ir šalyje. 

Renginių skaičius - 4, 

įtrauktų mokinių skaičius 

300 mokinių.  

5. Mokomojo Europos parlamento 

(MEP)ambasadorės veikla, ugdant 

jaunimo pilietiškumą įvairiais 

lygmenimis. 

Mokinių dalyvaujančių 

MEP veiklose skaičius – ne 

mažiau nei 20 mokinių 

kiekvienoje gimnazijoje. 

      

      

 4. Sporto aplinkos gerinimo 

užtikrinimas. Efektyvios STEAM 

ugdymo(si) infrastruktūros 

prieigos prie reikalingų 

technologijų naudojimas ir  

diegimas. 

1. Rekonstruoti ir įrengti sporto aikštyną, 

pritaikytą Alytaus miesto 

bendruomenei. 

 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymo 

aprūpinimui  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Projektų 

specialistė, 

fizinio ugdymo 

mokytojai. 

Per metus 

5. Sporto tradicijų puoselėjimas 

ir veiklos skatinimas. 

1. Organizuoti  sporto varžybas, turnyrus 

ir kt. renginius gimnazijoje.  

Sporto varžybų, turnyrų ir 

kt. renginių skaičius – 20 

vnt. 

Mokinių dalyvių skaičius - 

200 mokinių. 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

Per metus 

 

 

 

Direktorius                                                                                                                                                           Donatas Vasiliauskas 

 

AMPC buhalterė                                                                                                                                                   Anelė Čepulienė 


