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PALANGOS SENOSIOS GIMNAZIJOS 2020 M.  

METINIS VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

 ĮVADAS 

 

Palangos senosios gimnazijos (toliau – Gimnazijos) 2020 m. m. veiklos planas parengtas 

atsižvelgiant į Gimnazijos tradicijas, žmogiškuosius ir materialinius išteklius, bendruomenės narių 
pasiūlymus, remiantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Gimnazijos  nuostatais, Švietimo ir 
mokslo ministerijos teisės aktais, Palangos savivaldybės Tarybos sprendimais, administracijos 
direktoriaus įsakymais ir Gimnazijos veiklos įsivertinimo ir išorės vertinimo rekomendacijomis.  
 

Vizija 

 

Palangos senoji gimnazija – švietimo įstaiga, teikianti kokybišką pagrindinio ugdymo II 
dalies ir vidurinį išsilavinimą, kartu su Gimnazijos bendruomene, remiantis dorovės, tautiškumo, 
pilietiškumo, patriotiškumo principais, formuojanti asmenybę, skatinanti tautinio identiteto suvokimą 
Europos daugiakultūrinėje erdvėje, puoselėjanti Palangos miesto tradicijas, menant jos istoriją. 

Misija 

 
Palangos senoji gimnazija – šiuolaikiška ugdymo įstaiga, teikianti vidurinio ir pagrindinio 

ugdymo programos antrosios dalies kokybišką  išsilavinimą. 
 

Organizacinė struktūra 

 

             Palangos senosios gimnazijos buveinė - Jūratės g. 13, Palanga. Tel. (8 460) 48940,  (8 460) 
48930, el. paštas: info@senojigimnazija.lt   

  Gimnazijoje veikia šios savivaldos institucijos: Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba, 
Mokinių parlamentas, Metodikos taryba, Tėvų atstovybė. 
 Gimnazijoje veikia 9 metodikos grupės, sudarytos iš to paties ar giminingo dalyko 
mokytojų, viena klasės vadovų metodikos grupė. Šių grupių pirmininkai sudaro Metodikos tarybą. 
Gimnazijoje veikia Vaiko gerovės komisija. Darbo grupės arba komisijos sudaromos iškilus svarbioms 
problemoms, kurioms reikalinga bendruomenės ar specialistų nuomonė, spręsti.   
 

Žmogiškieji ištekliai 
 

Gimnazijoje dirba 45 pedagogai: 4 mokytojai,  5 vyresnieji mokytojai,  30 mokytojų 
metodininkų, 6 mokytojai ekspertai. Dirba du direktoriaus pavaduotojai ugdymui, direktoriaus 

pavaduotojas ūkio reikalams. Gimnazijoje dirba socialinis pedagogas,  skaityklos vedėjas, bibliotekos 
vedėjas, specialistas raštvedybai, vyr. buhalteris, techninių priemonių ir kompiuterių priežiūros 
specialistas, ūkinio personalo darbuotojai.  

 

 



II SKYRIUS 

GIMNAZIJOS SSGG ANALIZĖ  

Gimnazijos SSGG (stiprybių – silpnybių – galimybių – grėsmių) analizė atlikta įvertinus 
Gimnazijos 2020 m. veiklos rezultatus ir ugdymo(si) sąlygas: 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

Daug dėmesio ir resursų skiriama mokinių 
konsultacijoms ir pagalbai. Dirba daug 

aukščiausios kvalifikacijos mokytojų. 

Nepakankamas tėvų bendradarbiavimas su 
Gimnazija sprendžiant mokinių, turinčių 
ugdymo(si) sunkumų, problemas. 

Intensyvus dalyvavimas respublikinėse 
olimpiadose, konkursuose, renginiuose. Aukšti 
olimpiadų ir konkursų pasiekimai, aukšti 
valstybinių brandos egzaminų ir pagrindinio 
ugdymo pasiekimų rezultatai. 

Neįvykdyta Gimnazijos renovacija, prasta pastato 
energetinė būklė, būtinas patalpų remontas. 

Vykdoma daug respublikinių, tarptautinių 
projektų. 

Stokojama šiuolaikinių modernių ugdymo(si) 
erdvių. 

Geri mokytojų ir mokinių santykiai. Svarbus 
Gimnazijos vaidmuo vietos bendruomenėje.  

Per mažas mokinių įtraukimas į neformalųjį  
ugdymą. Jaučiama neigiama pasekmė panaikinus 
administracijoje dalį etato, skirto neformaliajam 

ugdymui.  

Taikomos įvairios ugdymo(si) formos ir metodai.   

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

Efektyviai veikti formuojant ugdytinių pilietinę 
savimonę ir atsakomybę. 

Ypač sunku rasti kvalifikuotų vaduojančių 
mokytojų, galinčių dirbti pagal vidurinio ugdymo 
programą. 

Pedagogų ir Gimnazijos ugdytinių tėvų 
efektyvesnis bendradarbiavimas padedant 

vaikams mokytis. 

Per mažai skiriama lėšų gimnazijos ugdymo(si) 
sąlygoms modernizuoti.  

Siekti didesnio mokymosi visuotinumo ir 

aukštesnės mokymosi kultūros skiriant dėmesį 
asmeninei ugdytinių pažangai. 

Nemažėja ugdytinių, turinčių žalingų įpročių, 
skaičius. Tarp mokinių populiarėja bekvapės ir 
įvairios elektroninės cigaretės. 

Atnaujinti Gimnazijos sporto erdves. Ypatingai biurokratizuotas ir nekoordinuotas 

etatinio darbo apmokėjimo modelis trukdo tinkamai 

pasiruošti ugdymo procesui ir jį organizuoti.   
Plėsti galimybes mokiniams tikslingai planuoti 
studijų pasirinkimą ir karjerą. 

Sumenkėjusios mokyklos galimybės skirti lėšų 
ugdymosi aplinkos atnaujinimui dėl mokyklų 
finansavimo modelio pasikeitimo. 

Puoselėti vertybines nuostatas, skatinančias 
tapatumo jausmą su gimnazijos vertybėmis bei 
tradicijomis. 

 

 

III SKYRIUS 

PRIORITETAS IR VEIKLOS PROGRAMŲ SĄRAŠAS 

 

Gimnazijos prioritetas 2020 mokslo metams - aukštos mokymosi ir veiklų kultūros 
siekimas, tapatumo jausmo su gimnazijos vertybėmis bei tradicijomis puoselėjimas. Gimnazijos 
prioritetas 2020 išlieka toks pat, kaip ir praėjusių metų, nes įvertinus veiklos rezultatus, ugdymo(si) ir 



asmeninės pažangos Gimnazijoje būklę, tebėra aktualus.  Gimnazija turi prasmingas mokymosi ir 

popamokinio gyvenimo tradicijas, kurias pripažįstame Gimnazijos bendruomenės vertybe ir 
įsipareigojame puoselėti.  Dėl naujų mokytojo darbo apmokėjimo sąlygų  atsiranda naujos galimybės 
kiekvienam mokytojui asmeniškai prisidėti prie Gimnazijos mokymo(si) kultūros, jos stiprinimo, 
įvairialypio bendruomeninio gyvenimo.  

Gimnazijos  2020  metų veiklos planą sudaro šios programos: 
 1. Gimnazijos tarybos veiklos programa; 

                  2. Socialinės pedagoginės pagalbos ir vaiko gerovės puoselėjimo programa; 
 3. Ugdymo priežiūros programa; 
 4. Neformaliojo ugdymo programa; 

 5. Mokytojų tarybos veiklos programa; 
 6. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa; 
 7. Metodinės veiklos programa; 
 8. Socialinių ryšių puoselėjimo programa; 

9. Bibliotekos veiklos programa 

 10. Ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo programa; 

 11. Mokinių savivaldos veiklos programa; 
12. Gimnazijos aplinkos tobulinimo programa. 

 

IV SKYRIUS 

VEIKLOS PROGRAMOS 

 

1. GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PROGRAMA 

 

2019 m. m. veiklos analizė: 
Gimnazijos taryba pritarė svarbiausių gimnazijos dokumentų turiniui: 2019-2020 m. 

strateginiam planui, 2018 m. vadovo ataskaitai, 2019 m. veiklos planui, 2019-2020 m. m. Gimnazijos 

ugdymo planui.  

Tikslas: 

  Telkti  mokinius, mokytojus, mokinių tėvus bei socialinius partnerius svarbiausiems 
Gimnazijos veiklos uždaviniams spręsti.  
 Uždaviniai:  
  1. Padėti puoselėti Gimnazijos veiklos kokybę ir nuolatinį atsinaujinimą.  
  2. Užtikrinti Gimnazijos bendruomenės dalyvavimą svarstant svarbiausius Gimnazijos 
veiklos klausimus. 

Prioritetas:  

Aukštos mokymosi ir veiklų kultūros siekimas, tapatumo jausmo su gimnazijos vertybėmis 
bei tradicijomis puoselėjimas. 

 

Eil. 

nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas Vykdymo 

terminas 

1. Gimnazijos veiklos plano aptarimas. Pritarimas 

strateginiam planui. Mokytojų atestacijos programos 
aptarimas. Einamieji klausimai.  

L.Šidlauskas,  
J. Vaičiulienė 

2020 sausis 

2. Gimnazijos vadovo ataskaitos svarstymas. Vadovėlių 
užsakymo svarstymas. 

L.Šidlauskas,  
J. Vaičiulienė 

2020 kovas 

3. Ugdymo plano projekto 2019-2020 m. m. 

svarstymas. Vadovėlių užsakymų projekto 
L. Šidlauskas, 
J. Vaičiulienė 

2020 birželis 



svarstymas 

4. Susirinkimas dėl einamųjų klausimų. L. Šidlauskas, 
J. Vaičiulienė 

 

2020 lapkritis - 

gruodis 

Laukiamas rezultatas:  

Nuoseklus Gimnazijos veiklų, numatytų planavimo dokumentuose, įgyvendinimas. 
Gimnazijos bendruomenės dalyvavimas puoselėjant veiklos kokybę ir siekiant nuolatinio atsinaujinimo.   

Rodikliai: 

 1. Įgyvendintos visos numatytos priemonės siekiant Gimnazijos veiklos tobulinimo. 

 2. 75 % Gimnazijos tarybos narių dalyvauja posėdžiuose. 
 

2. SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS PROGRAMA 

 

Tikslas: 

 Rūpintis mokinių socialine gerove, teikti socialinę pedagoginę pagalbą mokyklos 

bendruomenės nariams, mokinių tėvams (globėjams/rūpintojams) ir užtikrinti sėkmingą ugdymosi 

procesą, šalinant priežastis, kurios trukdo mokinių ugdymosi procesui mokykloje. 

 Uždaviniai: 
1. Spręsti gimnazistų problemas bei ieškoti efektyvių pagalbos formų, bendradarbiaujant 

su klasių vadovais, kitais specialistais; 

2. Stiprinti bendradarbiavimą su įvairiomis institucijomis, vykdančiomis nusikalstamumo 

ir žalingų įpročių prevenciją; 

3. Talkinti sprendžiant konfliktines situacijas Gimnazijoje ir padėti mokiniams keisti 

gyvenimo būdą, elgesį. 

Prioritetas: 

Aukštos mokymosi ir veiklų kultūros siekimas, tapatumo jausmo su Gimnazijos 

vertybėmis bei tradicijomis puoselėjimas. 

Veiklos 

kryptys 

Metodai Veiklos turinys Data Atsakingas 

asmuo 

I. Individua- 

lus darbas 

Pokalbis  Mokinių, kurie susidūrė su 
sunkumais, individualus 

konsultavimas 

Iškilus 
problemai  

Socialinė 
pedagogė  
S. Žutautienė 

Mokinių grupių konsultavimas Iškilus 
būtinybei  

Socialinė 
pedagogė  
S. Žutautienė 

Darbas su specialiųjų poreikių 
mokiniais, kuriems reikalinga 

socialinio pedagogo pagalba 

Pagal poreikį Socialinė 
pedagogė  
S. Žutautienė 

Stebėjimas Sisteminis mokinių 
lankomumo stebėjimas ir 
tikrinimas 

Kiekvieną 
mėnesį  

Socialinė 
pedagogė  
S. Žutautienė 

Mokinių pažeidimų fiksavimas Kai jie įvyksta  Socialinė 



pedagogė  
S. Žutautienė, 
klasių auklėtojai  

Informacijos apie socialinės 
rizikos vaikus ir problemines 

šeimas rinkimas  

Nuolat  Socialinė 
pedagogė  
S. Žutautienė  
klasių auklėtojai  

Mokinių gebėjimų, aiškinantis 
jų nesėkmes, mokymosi, 
elgesio ar motyvacijos 

sutrikimus, identifikavimas 

Nuolat  Socialinė 
pedagogė  
S. Žutautienė, 
klasių auklėtojai 

II. Darbas 

su šeimomis 

(tėvais, 
globėjais, 
rūpintojais) 

Informavima

s  

Mokinių tėvų 
(globėjų/rūpintojų) 
informavimas apie vaiko 

pamokų praleidimą, netinkamą 
elgesį pamokų ir pertraukų 
metu. Dalyvavimas tėvų 
susirinkimuose  

Esant reikalui  Socialinė 
pedagogė  
S. Žutautienė 

Konsultavim

as  

Mokinių tėvų 
(globėjų/rūpintojų), 
konsultavimas mokinių 
elgesio, mokymosi ir kt. 

klausimais 

Esant reikalui  Socialinė 
pedagogė  
S. Žutautienė 

Individualūs 
pokalbiai  

Individualūs pokalbiai su 
tėvais (globėjais/rūpintojais) 
dėl moksleivių pamokų 
praleidinėjimo, elgesio 
problemų ir kt.  

Esant reikalui  Socialinė 
pedagogė  
S. Žutautienė 

Lankymasis 

šeimose  
Lankymasis mokinių šeimose 
iškilus problemai 

Esant reikalui  Socialinė 
pedagogė  
S. Žutautienė 

Sutartis raštu  Sutarčių pasirašymas su vaiku 
ir jo tėvais 
(globėjais/rūpintojais) jei kyla 

pamokų lankomumo, elgesio 
problemų 

Esant reikalui  Socialinė 
pedagogė  
S. Žutautienė 

III. Darbas 

su klasės 
vadovais, 

mokytojais  
 

Bendradarbia

-vimas  

Lankymasis mokinių šeimose 
kartu su klasės vadovu iškilus 
problemai  

Esant reikalui  Socialinė 
pedagogė  
S. Žutautienė, 
klasių auklėtojai 

Bendradarbiavimas su klasių 
vadovais, dalykų mokytojais, 
sprendžiant moksleivių 
socialines – pedagogines 

problemas 

Iškilus 
problemai/sun

kumui  

Socialinė 
pedagogė  
S. Žutautienė, 
klasių auklėtojai 

Klasių socialinio pasų 
pildymas, koregavimas  

Rugsėjis - 
spalis  

Socialinė 
pedagogė  
S. Žutautienė, 
klasių auklėtojai 

Mokinių lankomumo apskaita Iki kiekvieno Socialinė 



ir kontrolė  mėnesio 5 d. pedagogė  
S. Žutautienė, 
klasių auklėtojai 

Vykdant Alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką veikiančių 
medžiagų vartojimo prevencinę 
programą, integruotos veiklos į 
klasės valandėles ir pamokas 

Nuolat Socialinė 
pedagogė  
S. Žutautienė, 
klasių auklėtojai, 
dalykų mokytojai 

Švietimas  Informuoti gimnazijos 

bendruomenę  
apie pagalbos mokiniui, 

mokytojui ir  

mokyklai teikiančių institucijų,  
policijos, VTAT, Pedagoginės  
psichologinės tarnybos, 
Psichikos  

sveikatos centro, 

Priklausomybių ligų  
centro bei  

organizacijų, dirbančių teisės  
pažeidimų, gimnazijos 
nelankymo,  

smurto, prievartos, 

savižudybių,  
ŽIV/AIDS prevencijos srityse, 
adresus  

ir telefonus.  

Iškilus 
problemai 

Socialinė 
pedagogė  
S. Žutautienė 

IV. Komandi-

nis darbas, 

darbas 

gimnazijos 

komisijose, 

grupėse  
 

Bendradarbia

-vimas 

Bendradarbiavimas su 

Palangos socialiniais 

darbuotojais, Vaiko teisių 
apsaugos tarnyba, Pedagogine-

psichologine tarnyba, Palangos 

socialinių ir kitų pagalbą 
mokyklai teikiančių pedagogų 
metodinio būrelio specialistais 
bei kitomis institucijomis, 

ginančiomis vaiko teises  

Nuolat  Socialinė 
pedagogė 

S. Žutautienė 

Gimnazijos Vaiko gerovės 
komisijos posėdžių 
organizavimas 

Pagal poreikį ir 
numatytą 
veiklos planą 

Socialinė 
pedagogė  
S. Žutautienė, 
direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

  Darbas komandoje su 

gimnazijos administracija, 

pedagogais, sprendžiant 
mokinių problemas  

Nuolat  Soc. pedagogė  

V. Užimtu-

mo 

organiza-

Švietimas Stendinių pranešimų rengimas 
ar lankstinukų aktualiomis 
temomis gaminimas, 

Pagal poreikį  Soc. pedagogė  



vimas platinimas 

Organizuoti mokiniams 

pokalbius – seminarus, 

valandėles, nusikalstamumo, 
žalingų įpročių prevencijos, 
karjeros ugdymo temomis 

Mokslo metų 
eigoje  

Socialinė 
pedagogė 

S. Žutautienė 

Renginiai, 

akcijos, 

konkursai  
 

Klasės valandėlė – diskusija 

„Kiekvienas skirtingas – 

kiekvienas reikalingas“ (2 

dalis) 

Sausio mėn Socialinė 
pedagogė 

S.Žutautienė, 
sveikatos 

priežiūros 
specialistė  

Paskaita „Savižudybių 
prevencija“ 

Kovo mėn. Socialinė 
pedagogė  
S. Žutautienė, 
sveikatos 

priežiūros 
specialistė 

Akcija „Savaitė be patyčių 
2020 m.“ Vadovaujamasi 

„Vaikų linijos“  skirtomis 

rekomendacijomis 

Kovo mėn. Socialinė 
pedagogė 

S. Žutautienė 

Tarptautinė jaunimo 
solidarumo diena 

Balandžio 24 
d. 

Socialinė 
pedagogė S. 
Žutautienė, 
sveikatos 

priežiūros 
specialistė 

Paskaita 4G klasių mokiniams 
„ Kaip atsikratyti egzaminų 
baimės“ 

Balandžio 
mėn. 

Socialinė 
pedagogė  
S. Žutautienė, 
sveikatos 

priežiūros 
specialistė 

Paskaita IV G klasių 
mokiniams  „Kaip kovoti su 

stresu“ 

Balandis Socialinė 
pedagogė  
S. Žutautienė, 
sveikatos 

priežiūros 
specialistė 

Socialinė akcija „DAROM 

2020“ 

Data 

tikslinama 

Socialinė 
pedagogė  
S. Žutautienė, 
sveikatos 

priežiūros 
specialistė 

Paskaita apie rūkymo žalą Gegužės mėn. Socialinė  
pedagogė  
S. Žutautienė, 
sveikatos 



priežiūros 
specialistė 

Pasaulinė diena be tabako. 
Akcija „Diena be cigaretės“ 

Gegužės 29 d. Socialinė 
pedagogė  
S. Žutautienė 

Akcija Gegužė – mėnuo be 
smurto prieš vaikus 

 

Gegužės mėn. Socialinė 
pedagogė  
S. Žutautienė 

Klasių valandėlės IG klasių 
mokiniams „Socialinė 
pedagoginė pagalba. Kas tai?“ 

Rugsėjo – 

spalio mėn. 
Socialinė 
pedagogė  
S. Žutautienė 

  Tarptautinės tolerancijos 
dienos minėjimas 

Lapkritis Socialinė 
pedagogė  
S. Žutautienė, 
klasių auklėtojai 

Viktorina „Aš nerūkau“ I-II G 

klasių mokiams 

Lapkritis Socialinė 
pedagogė  
S. Žutautienė 

Prevencinis renginys AIDS 

dienai paminėti IG klasių 
mokiniams  

Gruodis  Socialinė 
pedagogė  
S. Žutautienė 

Tarptautinės antikorupcijos 
dienos minėjimas 

Gruodis Socialinė 
pedagogė  
S. Žutautienė 

Gerumo akcija „Gera būti 
geram “.  

(1-12 kl.).  

Gruodis  Socialinė 
pedagogė  
S. Žutautienė 

Dalyvavimas įvairiuose 
konkursuose ir renginiuose, 

kurie yra skelbiami 

mokykloms internetinėse 
svetainėse  

Pagal poreikį ir 
galimybes 

Socialinė 
pedagogė  
S. Žutautienė 

VI. Tiriamoji 

veikla 

 I-IVG klasių apklausa apie 
rūkymą 

Sausio mėn. Socialinė 
pedagogė  
S. Žutautienė 

I-IIG klasių apklausa 
„Mokyklos mikroklimatas“ 

Vasario –kovo 

mėn. 
Socialinė 
pedagogė  
S. Žutautienė 

IG klasių adaptacijos tyrimas Spalio – 

lapkričio mėn. 
Socialinė 
pedagogė  
S. Žutautienė 

VII. 

Kvalifikacijo

s kėlimas 

 Dalyvavimas Palangos 

socialinių pedagogų 
metodiniuose susirinkimuose, 

seminaruose  

 

Kai jie vyksta  Socialinė 
pedagogė  
S. Žutautienė 

Dalyvavimas kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose 
Kai jie vyksta Socialinė 

pedagogė  



(paskaitose, seminaruose ir 

pan.) 

S. Žutautienė 

Naujausių straipsnių, įstatymų, 
literatūros analizavimas, 
informacijos reikalingos darbui 

su mokiniais, jų tėvais bei 
pedagogais rinkimas ir 

kaupimas. 

Nuolat Socialinė 
pedagogė  
S. Žutautienė 

Pastaba: Veiklos planas gali keistis pagal susidariusią situaciją. 

Laukiamas rezultatas:  

Ugdomi mokinio socialiniai ir savęs pažinimo gebėjimai, mažėja neigiamų socialinių 
apraiškų  Gimnazijoje, mokiniai socialiai aktyvesni.  
 

3. UGDYMO STEBĖSENOS PROGRAMA 

 

2019 m. analizė: 
Įgyvendinant ugdymo stebėsenos programą per mokslo metus buvo stebimas, 

analizuojamas ir vertinamas ugdymo procesas, teikiama pagalba mokytojams, ypač siekiantiems 
aukštesnės kvalifikacijos, vertintos mokytojų savianalizės anketos. Mokslo metų pradžioje suderinti 
mokytojų parengti planai ir programos, analizuoti pasiekimai olimpiadose, konkursuose, valstybinių 
egzaminų rezultatai ir kt. Metų pradžioje ir per mokslo metus vykdyta elektroninio dienyno pildymo 
stebėsena. Vykdyta neformaliojo ugdymo veiklos priežiūra: tikrinti dienynai, vedami užsiėmimai, 
užsiėmimų lankomumas. Per mokslo metus stebėtos mokytojų pamoks pagal kuruojamus dalykus, 
nuosekliai vykdyta mokinių mokymosi pasiekimų analizė, specialiosios pagalbos teikimo, socialinės 
veiklos organizavimo priežiūra, nemažai dėmesio skirta I-IV gimnazijos klasių mokinių lankomumo 
stebėsenai. Nuosekliai vykdoma mokinio asmeninės pažangos stebėsena.    

Tikslas: 

Užtikrinti aukštą Gimnazijos vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo kokybę. 
Uždaviniai: 
1. Stebėti, analizuoti ir vertinti ugdymo proceso organizavimą, atsižvelgiant į Gimnazijos 

prioritetą  bei numatyti tobulinimo galimybes. 
2. Kaupti informaciją mokytojų veiklos vertinimui.  
3. Stebėti ir skatinti refleksiją bei asmeninę pažangą. 
Prioritetas:  

Aukštos mokymosi ir veiklų kultūros siekimas, tapatumo jausmo su gimnazijos vertybėmis 
bei tradicijomis puoselėjimas. 
Eil. 

Nr. 

Priemonė, tema Atsakingas Vykdymo 

laikas 

1.  Mokyklinės dokumentacijos priežiūra: metų 
pažangumo ataskaitų, brandos atestatų, PUPP 
pažymėjimų duomenų tikrinimas, klasių ir grupių 
formavimas, mokinių sąrašų sudarymas 
elektroniniame dienyne. Pedagogų registro 
duomenų tikslinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Nuolat 

2.  Mokinių lankomumo, pagalbos priemonių teikimo 
stebėsena 

S. Žutautienė Nuolat 



3.  Mokytojų, siekiančių aukštesnės kvalifikacinės 
kategorijos, pamokų stebėjimas, praktinės veiklos 
vertinimas 

J. Vaičiulienė Nuolat 

4.  Elektroninio dienyno pildymo priežiūra Direktoriaus 

pavaduotojai pagal 

kuruojamus 

dalykus 

Nuolat 

5.  Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo 
stebėsena 

J. Vaičiulienė, 
 S. Žutautienė, 
klasių vadovai 

Kovas, 

birželis, 
lapkritis 

6.  Neformaliojo ugdymo užsiėmimų ir programų 
įgyvendinimo stebėsena 

Direktoriaus 

pavaduotojai pagal 

kuruojamus 

dalykus 

Nuolat 

7.  Kontrolinių, savarankiškų ir kitų didesnės apimties 
atsiskaitomųjų darbų fiksavimo elektroniniame 
dienyne stebėsena 

Direktoriaus 

pavaduotojai pagal 

kuruojamus 

dalykus 

Nuolat 

8.  Klasių vadovų, mokinių ugdymo karjerai, 
profesinio informavimo ir konsultavimo veiklų 
organizavimo stebėsena 

J. Vaičiulienė Nuolat 

9. Tarptautinio Erasmus+ projekto veiklų ir lėšų 
naudojimo stebėsena 

J. Vaičiulienė Spalis – 

birželis 

10. Gimnazijos veiklos tobulinimo plano vykdymo 

stebėsena 

L.Šidlauskas, 
direktoriaus 

pavaduotojai 

Nuolat 

11. Susitarimų dėl ugdymo metodų ir formų vykdymo 
stebėsena 

Direktoriaus 

pavaduotojai pagal 

kuruojamus 

dalykus 

Nuolat 

12. Integruojamų ugdymo programų stebėsena J. Vaičiulienė Gruodis- 

sausis 

13.  Konsultacijų stebėsena Direktoriaus 

pavaduotojai pagal 

kuruojamus 

dalykus 

Nuolat 

14. Mokinių asmeninės pažangos aplankų pildymo 
stebėsena 

J.Vaičiulienė, 
klasių vadovai 

Sausio mėn. ir 
gegužės-

birželio mėn. 
 

Laukiamas rezultatas: 

Kokybiškai įgyvendinamos ugdymo programos, Gimnazijos tobulinimo planas ir nuolat 
tobulinama ugdymo kokybė.  

Rodikliai: 

  1. Įgyvendinta ne mažiau kaip 90 procentų numatytų Gimnazijos ugdymo proceso 
organizavimo priemonių.  
  2. 95 procentai mokytojų vykdo susitarimus dėl ugdymo metodų ir formų taikymo. 

 

 



4. NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMA 

 

2019 m. veiklos analizė: 
  2019m. vienas iš Gimnazijos ir neformaliojo ugdymo tikslų buvo mokinių pažinimo, 
saviraiškos, kūrybiškumo poreikių tobulinimas ir lavinimas. Tikslui įgyvendinti buvo iškelti uždaviniai: 
sudaryti sąlygas tikslingam ir tęstiniam meninių, pažintinių, sportinių, pilietinių, kūrybinių ir socialinių 
gebėjimų ugdymui, ugdyti  atsakomybę, vertybines nuostatas ir pažinimo gebėjimus, puoselėti 
jaunuomenės pilietiškumą. Neformalus ugdymas buvo organizuojamas atsižvelgiant į mokinių poreikius 
siekiant ugdyti jų individualias kompetencijas ir galimybes. Kasmet vykdomas gimnazistų neformalaus 
ugdymo poreikių tyrimas. Šiemet jis elektroninės apklausos anketos būdu balandžio-gegužės mėn. 
Neformalaus ugdymo programos rengiamos atsižvelgiant į veiklos tęstinumą, Gimnazijos 
bendruomenės tradicijas, integruojant su mokomaisiais dalykais, atsižvelgiant į praėjusių mokslo metų 
meno kolektyvų ar sporto komandų pasiekimus. 

  2019 m. neformaliojo ugdymo programas vykdė 15 mokytojų. Projektuose ir neformaliojo 
ugdymo programose dalyvavo 236 mokinių.  
  2019 metais gautas finansavimas iš Palangos miesto savivaldybės 2 neformaliojo vaikų 
švietimo programoms. Vyko „Moksleivių poezijos ruduo Palangoje 2019“ ir prevencinė programa 
„Sportas netrukdo mokslui-mokslas netrukdo sportui“. 

  Gimnazija savo mokiniams pasiūlė 16 neformaliojo ugdymo programų: 
 3 sporto, 3 meno, 2 gamtos mokslų, 3 humanitarines, filologines, 1 pilietinio ugdymo, 1 technologijos, 

1 informacinių technologijų, 2 socialinių mokslų.  
  Neformaliojo ugdymo programas vykdantys mokytojai ir jų ugdytiniai  prisidėjo prie 
Gimnazijos pasiekimų respublikiniuose konkursuose, varžybose, olimpiadose, paįvairino Gimnazijos ir 

miesto renginius.  

 2020 m. tikslas: 

  Tenkinti mokinių pažinimo ir saviraiškos poreikius, suteikti galimybę prasmingai praleisti 
laisvalaikį, ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. 
 Uždaviniai: 
  1. Sudaryti sąlygas tikslingam ir tęstiniam meninių, pažintinių, sportinių, pilietinių, 
kūrybinių ir socialinių gebėjimų ugdymui. 
  2. Ugdyti pilietinę savimonę, pagarbą Lietuvos istorijai, pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir 
gyvenimo būdų įvairovei. 
 Prioritetas:  

  Aukštos mokymosi ir veiklų kultūros siekimas, tapatumo jausmo su gimnazijos vertybėmis 
bei tradicijomis puoselėjimas. 
Eil. 

Nr. 

Priemonė/renginys Atsakingas Vykdymo laikas 

1.  Jaunųjų filologų konkursas J.Galinauskienė, 
A.Šeštokienė 

2020 m. sausio mėn. 

2.  Anglų kalbos olimpiada 11 kl.(miesto 
turas). 

V.Kirilov Sausio 8 d. 

3.  Teminė kultūros epochų savaitė. Visi mokytojai. Sausio mėn. 

4.  Respublikinis vertimo ir iliustracijų 
konkursas  „Tavo Žvilgnis“ 

Ž.Galinskaitė Vasario mėn. 

5.  Pasirengimas C2 Lenkijoje pagal Erasmus 

programą. 
V.Kirilov Sausio- vasario mėn. 



6.  Anglų kalbos konkursas 9-10 kl. mokyklos 

turas. 

Ž.Galinskaitė Sausio 15 d. 

7.  Anglų kalbos konkursas (9-10kl. ) (miesto 

etapas) 

Ž.Galinskaitė Sausio 23 d. 

8.  Viešosios kalbos konkursas anglų kalba (I-
IV kl.) 

A.Kaklienė, 

A.Janušienė 

Vasario 5 d.. 

9.  C2 vizitas Lenkijoje pagal Erasmus 

programą.  

V.Kirilov Kovo 23-27 d. 

10.  Respublikinis konkursas „Kalbų kengūra“ Ž.Galinskaitė Vasario mėn. 

11.  Vakarų Lietuvos rašinio konkursas. J.Žulkus Kovo mėn. 

12.  Tarptautinio projekto Erasmus+ ‚Cultural 

heritage and values education in European 

schools‘ koordinavimas. 

A.Kaklienė,  Visus metus 

13.  Tarptautinio projekto Erasmus+ ‚Cultural 

heritage and values education in European 

schools‘ veiklų koordinavimas. 

A.Janušienė Visus metus 

14.  Filmukų kūrimas ugdant vertybines 
nuostatas pagal Erasmus programą. 

A.Kaklienė 

A.Janušienė 

Vasario-kovo mėn. 

15.  Respublikinė anglų kalbos olimpiada 11 kl. 
(šalies turas) 

A.Kaklienė Vasario 8 d. 

16.  Respublikinis anglų kalbos konkursas 9-10 

kl. (šalies turas) 
A.Kaklienė Kovo 20-21 d. 

17.  Mokinių komandų sudarymas projekto 
vykdymui birželio mėn. 

Visi mokytojai. Balandžio mėn. 

18.  Edukacinis konkursas “Olympis .lt”  Ž.Galinskaitė Balandžio mėn. 

(pavasario sesija) 

19.  Tarptautinis projektas MEPA. Ž.Galinskaitė Visus metus 

20.  Projektinė veikla. Visi mokytojai Birželio mėn. 

21.  Projektas apie Europos Parlamento darbą. Ž.Galinskaitė Visus metus 

22.  Vizitas į LCC universitetą. A.Janušienė Rugsėjo mėn. 



23.  Mano kultūros istorija (dirbtuvės, 
pristatymai) (Erasmus veikla). 

A.Kaklienė 

A.Janušienė 

Spalio/lapkričio mėn. 

24.  Pasirengimas C4 vizitui Italijoje pagal 

Erasmus programą. 
A.Kaklienė 

A.janušienė 

Spalio/lapkričio mėn. 

25.  Vizitas C4 Italijoje pagal Erasmus 

programą. 
A.Kaklienė 

A.Janušienė 

Lapkričio mėn. 

26.  Europos Komisijos rengiamas vertimo 

konkursas Juvenes Translatores 

V.Kirilov Lapkričio mėn. 

27.  Respublikinis anglų kalbos konkursas (9-

10kl. ) (mokyklos etapas) 

Ž.Galinskaitė Gruodžio mėn. 

28.  Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada 
(11kl.) (mokyklos/ miesto etapai) 

V.Kirilov Lapkričio/gruodžio 
mėn. 

29.  Laisvės gynėjų dienos paminėjimas Rima Dargienė Sausis 

30.  Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
dienos minėjimas 

Audrius Stonkus Kovo 10 d.  

31.  Teisinių žinių konkurso „Temidė“ I-asis 

etapas 

Ilona Pociuvienė, 
Audrius Stonkus, 

Kovo mėn. 

32.  Finansinio raštingumo olimpiada Rasa Abelkienė Kovo mėn 

33.  Europos dienos paminėjimas Rima Dargienė Gegužės mėn. 

34.  Konstitucijos egzaminas Audrius Stonkus, 

Ilona Pociuvienė 

Spalio mėn. 

35.  Kariuomenės dienos paminėjimas Rima Dargienė Lapkričio mėn.  

36.  Finansinio raštingumo olimpiada Rasa Abelkienė Spalio- lapkričio 
mėn. 

37.  Ekonomikos žinių konkursas „Išminčius 
2020“ 

Rasa Abelkienė Lapkričio mėn. 

38.  Tolerancijos dienos paminėjimas Toma 

Mackevičienė 

Lapkričio mėn. 

39.  Advento skaitiniai Genovaitė Kekienė Gruodžio mėn.  

40.  MEPA projekto vykdymas Rima Dargienė Visus mokslo metus 



41.  „Meilės laiškai Lietuvai“ Visi metodikos 

grupės nariai 
Kovo 11 d. 

42.  Frankofonijos diena, Palangos viešojoje 
bibliotekoje 

Ž.Vaičiūnienė Kovo 18 d. 

43.  Tarpkultūrinis projektas „Velykų tradicijos 
ir papročiai“ 

L. Augucevičienė   Balandžio mėn. 

44.  Lietuvos prancūziškų dainų festivalis 
„L‘amour Change le Monde“ Šeduva 

Ž.Vaičiūnienė Balandžio 10 d. 

45.  Ekskursija po Palangą lietuvių – rusų 
kalba. 

L. Augucevičienė, 
N. Redikienė 

Birželio mėn. 

46.  Liepos 14 d. – Prancūzijos nacionalinė 
šventė Palangos  mieste, kultūrinėje 
erdvėje  I Love Palanga 

Ž.Vaičiūnienė Liepa 

47.  Renginys, skirtas Europos kalbų dienai. 
Kūrybinių darbų paroda. 

Visi metodikos 

grupės nariai 
Rugsėjo 26 d. 

48.  Meninė-poetinė kompozicija „Kalėdų 
išvakarėse“ 

Visi metodikos 

grupės nariai 
Gruodžio mėn. 

49.  Paroda projektui „ Knygų sinergija“ D. Stonkuvienė 

M. Bukytė 

Sausis-balandis 

Palangos senoji 

gimnazija 

50.  Paroda ‚Pavasaris“ D.Stonkuvienė 

  

03 mėn. 

Palangos senoji 

gimnazija 

51.  Edukacinė ekskursija į siuvyklą M. Bukytė 05 mėn. 

Palangos senoji 

gimnazija 

52.  Tarptautinis teatrų festivalis ‚ Vokiečių 
kalba į sceną“ 

R.Radzevičienė 05 mėn. 

Getės institutas 
Vilniuje 

53.  Tarpklasinis teatro projektas 

„Aplodismentai“(integruojamas į 
tarptautinį lėlių teatrų festivalį ‚Šalpusnis“ 

R.Radzevičienė 03 mėn. 

Palangos senoji 

gimnazija 

54.  Paskutinio skambučio šventė R.Radzevičienė 05 mėn. 

Palangos senoji 

gimnazija 

55.  Tarptautinė teatro diena R,Radzevičienė 03 mėn. 

Palangos senoji 

gimnazija 



56.  Projektinių veiklų savaitė  M.Bukytė, 
D.Stonkuvienė,R.R
adzevičienė, 
J.Vaišvilė , 
D.Matkevičius,D.S
angavičienė 

06 mėn. 

Palangos senoji 

gimnazija 

57.  Gedulo ir vilties diena M.Bukytė, 
R.Radzevičienė 

06 mėn. 

Palangos senoji 

gimnazija 

58.  Mokslo ir žinių dienos šventė R.Radzevičienė 09 mėn. 
Palangos senoji 

gimnazija 

59.  Tarptautinė mokytojų diena R.Radzevičienė,M. 
Bukytė,J.Vaišvilė 

10 mėn. 

Palangos senoji 

gimnazija 

60.  Projektas „Vanduo“(upė, jūra,vandenynas, 
dugnas) 

D.Stonkuvienė 9-12 mėn. 
Palangos senoji 

gimnazija 

61.  Paroda „ Lietus“ D.Stonkuvienė 10 mėn 

Palangos senoji 

gimnazija 

62.  Akcija ‚Pasidalink šiluma“ M.Bukytė 12 mėn. 

 

63.  Adventiniai skaitymai M.Bukytė 12 mėn. 
Metodinės veiklos 

programa  

64.  Kalėdinės naujametinės parodos-

instaliacijos 

D.Stonkuvienė 12 mėn. 
Metodinės veiklos 

programa 

65.  Kalėdinis spektaklis R.Radzevičienė  12 mėn. 
Palangos senoji 

gimnazija 

 

 

5. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA 

 

2019 metų veiklos analizė: 
          2019 metais Senosios gimnazijos pedagogai kėlė kvalifikaciją ir tobulino kompetencijas. 
Mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai dalyvavo Palangos  švietimo pagalbos tarnybos, Kretingos 
švietimo centro,  Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centro bei kitų Lietuvos švietimo tarnybų  
organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.  Gimnazijoje buvo organizuoti seminarai 



visiems pedagogams: „Gero ryšio su vaiku kūrimas“ ir „Emocinis intelektas“. Metodikos grupės vykdė 
gerosios patirties sklaidą, rengė atviras ir integruotas  pamokas, vykdė dalykinius ir specializuotus 
projektus.  

Tikslas: 

          Vadovaujantis  metodikos ir disciplinų inovacijomis siekti  mokymo(si) kultūros pažangos 
mokymo(si) procese ir neformaliojo ugdymo veiklose.  

Uždaviniai: 
       1. Užtikrinti  mokytojų inovacijų, dalyko ir metodikos tobulinimo galimybes.  
        2. Vykdyti tarpdalykinius integruotus projektus arba „Pamokos studiją“. 

   3. Atnaujinti žinias ir patobulinti mokytojų kompetencijas taikant IKT pamokose. 

Prioritetas:  

Aukštos mokymosi ir veiklų kultūros siekimas, tapatumo jausmo su gimnazijos vertybėmis 
bei tradicijomis puoselėjimas. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Atsakingas Vykdymo laikas 

1. Seminarai, kursai, edukaciniai ir kiti kvalifikacijos 

tobulinimo renginiai  pagal   Palangos PŠT,   
Kretingos   PŠC   ir   Klaipėdos  pedagogų 
švietimo ir kultūros centro  bei kitų šalies 
pedagoginių tarnybų  mėnesio programas             

Metodikos grupių 
pirmininkai 

Nuolat 

2. Darbas pagal „Pamokos studijos“ metodiką J. Vaičiulienė, 
metodikos grupių 
pirmininkai 

Nuolat  

3. Metodinės patirties sklaida naudojant vidinius 
resursus  

Metodikos grupių 
pirmininkai 

Nuolat  

4. Mokytojų savišvieta  mokymo(si) kultūros, 
inovacijų taikymo bei asmeninės pažangos 
siekimo aspektais 

Visi mokytojai Nuolat 

5. Dalykinės ir metodinės  pagalbos teikimas 
nedidelę pedagoginę  patirtį turintiems 
mokytojams  

Metodikos grupių 
pirmininkai, kuruojantys 

vadovai 

Nuolat 

6. Naujų informacinių technologijų įtraukimas į 
ugdymo(si) procesą 

Visi mokytojai Nuolat  

7. Kriterijų, kuriais  bus  vadovaujamasi 2020  m. 
kvalifikacijos kėlimo veikloje, sudarymas  ir 
tvirtinimas 

Metodikos tarybos 

pirmininkas 

Rugsėjis 

8. 

 

Išvažiuojamasis kvalifikacijos tobulinimo 

seminaras 

L.Šidlauskas, 
Metodikos tarybos 

pirmininkas 

Mokinių 
atostogų metu 

9. Vasaros  kursai  pagal  pasirinkimą  Dalykų mokytojai Birželio – liepos 

mėn. 
 

Laukiamas rezultatas:  

Išaugs mokymo(si) ir neformaliojo ugdymo veiklų pažangos kokybė, stiprės informacinių 
technologijų inovacijos, ugdymo nuostatos darysis pozityvesnės, stiprės Gimnazijos vertybių sistema 

Rodikliai: 

  1. 100 proc. mokytojų tobulins kvalifikaciją.  



  2. Įvyks išvažiuojamasis kvalifikacijos tobulinimo seminaras Gimnazijos pedagogų 
bendruomenei. 

 

6. MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS PROGRAMA 

 

2019 metų veiklos analizė: 
           2019 metais Gimnazijos mokytojų taryba posėdžiuose sprendė mokinių pažangumo, 
lankomumo, brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų problemas, analizavo rezultatus. 

Nagrinėjo bendradarbiavimo Gimnazijoje, mokinių asmeninės pažangos, Gimnazijos mikroklimato, 
valstybinių egzaminų, etatinio darbo apmokėjimo  situaciją. Pritarė 2019 – 2020 mokslo metų ugdymo 
planui, analizavo pusmečių rezultatus. Iš viso pravesti aštuoni Mokytojų tarybos posėdžiai. 

Tikslas:  

           Mokymo(si) proceso efektyvumo gilinimas, inovatyvių metodikų skatinimas.  
Uždaviniai: 
1. Tobulinti inovatyvių  informacinių technologijų metodų efektyvumą ir gilinti pamokos 
organizavimo vadybą. 
2. Analizuoti ir reflektuoti mokymo(si) metodikų ir neformaliojo ugdymo veiklų kokybę. 
3.Tobulinti vidinių galimybių Gimnazijos vertybėms įgyvendinti paiešką.  
Prioritetas: 

 Aukštos mokymosi ir veiklų kultūros siekimas, tapatumo jausmo su gimnazijos vertybėmis 
bei tradicijomis puoselėjimas 

 

Eil. 

nr. 

Priemonė, tema Atsakingas Vykdymo 

laikas 

1. I pusmečio rezultatų aptarimas 

 

J.Vaičiulienė Sausis 

2. Inovatyvių informacinių  technologijų taikymas 
pamokos metodikose. 

J.Vaičiulienė Kovas 

3. Gimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupės 
ataskaitos svarstymas. Išvadų ir  rekomendacijų 
aptarimas 

M.Bukytė Balandis 

4. Ugdymo plano  2020 – 2021 m. m. projekto 

svarstymas 

J.Vaičiulienė Gegužė 

5. 1.II pusmečio ir metinių rezultatų aptarimas, asmeninės 

pažangos  matavimo patirtis. 
2.Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę. Vasaros darbų 
skyrimas 

J.Vaičiulienė Birželis 

6. 1.Pasirengimas 2020 – 2021 mokslo metams. 

2.Valstybinių brandos egzaminų rezultatų lyginamoji 
analizė ir tendencijos.  
3.Abiturientų stojimas į aukštąsias mokyklas. 

L.Šidlauskas 

 

 

Klasių vadovai 

Rugpjūtis  

7. 1.Prioriteto 2020 – 2021 m. m. aprašo pristatymas 

2.Susitarimai dėl kontaktinių, konsultacinių,  
neformaliojo ugdymo ir kt. valandų etatinio 
apmokėjimo kontekste. 

L.Šidlauskas 

 

L.Šidlauskas 

Rugsėjis  

8. 1.Pirmokų ir trečiokų  gimnazistų adaptacijos 
rezultatai, tendencijos, rekomendacijos.   

 

S.Žutautienė 

 

Spalis 

 

9. 2020 metų lankomumo analizė, tendencijos, Z.Žutautienė Lapkritis 



rekomendacijos.  

 

Laukiamas rezultatas:  

      Įgyvendintas Gimnazijos ugdymo planas.  
Aukšta  mokymo(si) kultūra ir kokybė, numatomos perspektyvinės ugdymo(si) tendencijos ir veiklos 
kryptys.  

 Rodikliai: 

   1. Bus organizuoti 8 ar daugiau Mokytojų tarybos posėdžių. 
  2. Priimti ne mažiau kaip 6 nutarimai dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo ir prioriteto 
įgyvendinimo. 
 

7. METODINĖS  VEIKLOS  PROGRAMA 

2019 metų veiklos analizė:  
2019 metais  Senosios gimnazijos metodikos taryba, sudaryta iš devynių metodikos grupių 

pirmininkų, analizavo VBE rezultatus, tvirtino ilgalaikius planus, neformaliojo ugdymo programas, 

nagrinėjo ugdymo proceso kokybės klausimus, svarstė etatinio darbo apmokėjimo įvedimo problemas ir 
kt. Veiklą vykdė devynios metodikos grupės, sudarytos direktoriaus įsakymu pagal dėstomus dalykus: 

lietuvių k. ir literatūros,  anglų kalbos, antrosios užsienio (rusų, vokiečių, prancūzų) kalbos, socialinių ir 
dorinių mokslų, gamtos mokslų, matematikos ir informatikos, menų, kūno kultūros ir klasių vadovų. 
Metodikos grupės dirbo pagal savo veiklos programas, analizavo aktualiausius ugdymo proceso 

klausimus,  organizavo  renginius ir projektus, vykdė gerosios patirties sklaidą, rengė atviras ir 
integruotas pamokas. 

Tikslas:   

       Siekti aukštos ugdymo(si) proceso kokybės užtikrinimo, inovacijų taikymo, mokytojų 
profesinių kompetencijų augimo.  
               Uždaviniai: 

1. Taikyti metodines inovacijas, vykdyti gerosios patirties sklaidos metodą „Pamokos 

studija“. 

2. Siekti ugdymo proceso integravimo ir diferencijavimo.   

 3.  Skatinti Gimnazijos vertybių puoselėjimą.  
Prioritetas:   

Aukštos mokymosi ir veiklų kultūros siekimas, tapatumo jausmo su gimnazijos vertybėmis 
bei tradicijomis puoselėjimas. 

Eil. 

Nr. 

Priemonė/ Renginys Atsakingas Vykdymo 

laikas 

1. Lietuvos vienuoliktokų anglų kalbos olimpiada A.Kaklienė Sausis 

2. Bandomasis anglų kalbos egzaminas J. Vaičiulienė, 
anglų k. 
metodikos grupė 

Sausis 

3. Pirmojo pusmečio rezultatų kokybės aptarimas 
metodikos grupėse 

Metodikos grupių 
pirmininkai 

Sausis 

4. Metodikos tarybos posėdis „Inovacinių metodų 
patirtis Gimnazijoje“ 

Z. Bružienė Sausis 

5. Bandomasis lietuvių kalbos egzaminas J. Vaičiulienė, 
lietuvių k. ir 
literatūros 
metodikos grupė 

Vasaris 

6. Metodinė diena – konferencija „Lengvi gimtosios Lietuvių k. ir Vasaris 



kalbos sparnai“ literatūros 
metodikos grupė 

 

7. Bandomasis matematikos ir informacinių 
technologijų egzaminas 

Matematikos ir IT 

metodikos grupė 

Vasaris  

8. Respublikinė matematikų konferencija „Matematinė 
pynė“ 

A. Ševeliova 

V. Mickuvienė 

Kovas 

9. Bandomieji gamtos mokslų egzaminai Gamtos mokslų 
metodikos grupė 

Kovas 

10. Bandomasis istorijos egzaminas R.Dargienė 

I. Pociuvienė 

A. Stonkus 

Kovas 

11. Abiturientų brandos darbų gynimas Z. Bružienė Kovas  

12. Metodinės tarybos posėdis „Brandos egzaminų 
organizavimo ir vykdymo naujovės“ 

Z. Bružienė Kovas  

13. Patikrinamsis kontrolinis darbas III klasių gimnazijos 
mokiniams 

J. Vaičiulienė,  
anglų k. 
metodikos grupė 

Balandis 

14. Gamtos mokslų savaitė A.Žemaitaitienė Balandis  

15. Užsienio kalbų mokėjimo lygių nustatymas 
antrokams 

Z. Bružienė Gegužė 

16. Palangos gamtos mokslų olimpiada ( PGMO) 
aštuntokams 

A. Žemaitaitienė 

M. Bukytė 

Gegužė 

17. Bandomasis matematikos egzaminas J. Vaičiulienė, 
matematikos 

metodikos grupė 

Gegužė 

18. Bandomasis informacinių technologijų egzaminas A. Knietienė Gegužė  
19. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų 

organizavimas ir vykdymas 

Z. Bružienė Gegužė 

20. Metodikos tarybos posėdis „2018-2019 m. m. 

metodinės veiklos analizė ir iššūkiai kitiems mokslo 
metams“ 

Z. Bružienė Birželis 

21. Metinių -  projektinių darbų gynimo sesija Vertinimo grupių 
pirmininkai 

Birželis  

22. Valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų 
organizavimas ir vykdymas 

Z. Bružienė Gegužė, 
birželis 

23. Išplėstinis metodikos tarybos posėdis „2018 metų 
VBE rezultatų analizė, tendencijos ir palyginimas su 

šalies rezultatais“ 

Z. Bružienė Rugsėjis  

24. Brandos egzaminų rezultatų analizė pagal užduočių 
atlikimo rezultatus (NEC-o lyginamųjų analizių 
suvestinės). Išvados ir tobulinimo galimybės 

Visų metodikos 
grupių 
pirmininkai 

Rugsėjis 

25. Metinių – projektinių darbų temų tvirtinimas Z. Bružienė Spalis 

26. Asmeninė pažangos matavimo iššūkių ir galimybių 
aptarimas klasių vadovų metodikos grupėje. Formos 
koregavimas 

M. Bukytė, 
J. Vaičiulienė, 
klasių vadovai 

Spalis 

27. Gamtos mokslų olimpiadų pirmojo turo 
organizavimas 

Gamtos mokslų 
metodikos grupė 

Lapkritis 

28. ,,Lyderių laiko“ darbo grupės susirinkimai, veiklos J. Vaičiulienė Kartą per 



organizavimas  mėnesį 
(pagal 

poreikį) 
29. Tarpusavio pamokų stebėjimas ir aptarimas Dalykų mokytojai Nuolat 

30. Advento skaitymai  Lietuvių kalbos ir 
literatūros 
mokytojai 

Gruodis 

31. Visų dalykų metinių – projektinių darbų rengimas Dalykų mokytojai Nuolat 

32. Visų metodikos grupių dalykiniai susirinkimai  Z. Bružienė, 
metodikos grupių 

pirmininkai 

Nuolat 

 

33. Metodikos grupių veiklos pagal parengtas programas Metodikos grupių 
pirmininkai 

Nuolat 

 

34. Atviros integruotos pamokos Metodikos grupių 
pirmininkai 

Nuolat 

35. Ilgalaikis kūrybinis tiriamasis projektas 
„Keramikinės daiktadėžės gamyba“ 

Matematikos 

metodikos grupė 

Nuolat  

36. Mokytojų susirinkimai pagal mokomas klases L. Olšauskytė,  
Z. Bružienė,  
J. Vaičiulienė 

Du kartus 

per metus 

 

Laukiamas rezultatas: 

 Organizuojami metodikos grupių ir metodinės tarybos posėdžiai, kuriuose svarstomi 

svarbiausios metodinės aktualijos, dalinamasi metodine patirtimi, aptariamos problemos. Mokytojai 

nuolat pasitikrina savo metodinius ir dalykinius gebėjimus, gera mokymo(si) Gimnazijoje kokybė.  
Rodikliai: 

1. Vyks ne mažiau kaip 4 Metodikos tarybos posėdžiai. 
2. Metodikos grupės organizuos posėdžius ne rečiau kaip kartą per mėnesį. 
3. Kiekvienoje metodikos grupėje įvykdyta „ Pamokos studija“. 

 

8. SOCIALINIŲ RYŠIŲ PUOSELĖJIMO PROGRAMA 

 

      2019 m. veiklos analizė: 
Socialinių ryšių puoselėjimo programos tikslas - puoselėti prasmingus Gimnazijos ryšius 

su visuomene, siekiant veiksmingo Gimnazijos socialinio statuso. Tikslui įgyvendinti buvo iškelti 
uždaviniai:  plėtoti, stiprinti ir kurti ryšius su socialiniais partneriais ir  su Gimnaziją baigusiais 
mokiniais, puoselėti Gimnazijos kaip patrauklios mokymuisi ir veiklai institucijos įvaizdį. Įgyvendinant 
uždavinius daug dėmesio buvo skiriama Gimnazijos ryšių su socialiniais partneriais stiprinimui, 
Gimnazija dalyvavo įvairiuose respublikos konkursuose, projektuose, pati organizavo du respublikinius 

renginius. Gimnazijos mokiniai dalyvavo Palangos gintaro ir kurorto muziejų edukacinėse veiklose, 
Kretingos, Klaipėdos gimnazijų organizuojamuose renginiuose,  bendruose projektuose. Taip pat 
gimnazistai švenčių proga lankė Palangos ligoninės slaugos skyriaus pacientus ir Palangos miesto 
globos namų gyventojus. Gimnazijoje vyko Šiaulių rajono vaikų meno kolektyvų kūrybinė stovykla, 
kurioje užsiėmimus vedė Gimnazijos mokytojai. Veiklos viešinimui buvo rengiamos ir spausdinamos 

publikacijos „Palangos tilto“ ir „Vakarinės Palangos“ laikraščiams, parengtas Gimnaziją pristatantis 
lankstinukas. Išleistas Palangos senosios gimnazijos metraštis. Gimnaziją baigę mokiniai dalyvauja 
Gimnazijos renginiuose ir skaito pranešimus Gimnazijos mokiniams. Dalyvauta dviejuose 

tarptautiniame projekte.  Palangos miesto laikraščiuose paskelbta publikacijų apie Gimnaziją. 
Tikslas:  



Puoselėti prasmingą Gimnazijos ryšį su visuomene, siekiant veiksmingo Gimnazijos 
socialinio statuso.   

Uždaviniai:   
1. Plėtoti ryšius su socialiniais partneriais, pristatyti Gimnaziją visuomenei kaip 

 patrauklią mokymuisi ir veiklai įstaigą. 
2. Pristatyti Gimnaziją visuomenei kaip patrauklią mokymuisi ir veiklai įstaigą. 
3. Įtraukti Gimnazijos bendruomenę į prasmingą partnerystę ir Gimnazijos vardo  

garsinimą.   
Prioritetas:  
Aukštos mokymosi ir veiklų kultūros siekimas, tapatumo jausmo su gimnazijos vertybėmis 

bei tradicijomis puoselėjimas. 
Eil. 

Nr. 

Priemonė Atsakingas Vykdymo 

laikas 

1.  Publikacijų Gimnazijos veiklos klausimais 

parengimas, Gimnazijos veiklos viešinimas ir 
sklaida 

L. Šidlauskas, 
direktoriaus 

pavaduotojai, 

mokytojai 

Pagal 

aplinkybes 

2.  Informacijos apie Gimnazijos veiklą sklaida 
interneto svetainėje 

J. Vaišvilė  
T. Mackevičienė 

A. Šeštokienė 

Nuolat 

3.  Bendradarbiavimo sutarties su Klaipėdos 
universitetu pasirašymas. 

L. Šidlauskas Sausis 

4.  Bendradarbiavimo su kitomis Palangos 

mokyklomis puoselėjimas, bendrų renginių 
organizavimas ir dalyvavimas kitų mokyklų 
renginiuose (konferencijos, parodos, koncertai, 

išvykos ir pan.) 

Direktoriaus 

pavaduotojai, 

socialinis pedagogas, 

mokytojai, Mokinių 
parlamentas 

2020 m. 

(numatoma 

mėnesio 
planuose) 

5.  Bendradarbiavimo su kitomis Lietuvos 

mokyklomis, bendrų renginių organizavimas 

Direktoriaus 

pavaduotojai, dalykų 
mokytojai 

2020 m.  

(numatoma 

mėnesio 
planuose) 

6.  Susitikimų su buvusiais mokiniais 

organizavimas 

J. Vaišvilė, 
klasių vadovai, 
mokytojai 

2020 m. 

(numatoma 

mėnesio 
planuose) 

7.  Gimnazijos pristatymas Palangos pagrindinių 

mokyklų mokiniams ir jų tėvams 

J. Vaičiulienė,  

T.Mackevičienė, 
mokinių parlamentas 

2020 m. 

8.  Informacijos apie buvusius mokinius kaupimas  J. Vaišvilė 2020 m.  

9.  Vieši koncertai, parodos, renginiai Palangos 

miesto bendruomenei 

L. Šidlauskas,  
menų metodikos 

grupė, mokinių 
parlamentas, dalykų 
mokytojai 

2020 m. 

10.  Bendradarbiavimo sutarčių su Kretingos 
muziejumi,  Lietuvos kariuomenės Karo 

prievolės ir komplektavimo skyriumi, Šiaulių 
rajono kultūros centru, Lietuvos šaulių 
sąjungos Vakarų (jūros) šaulių 3-osios  

rinktinės Palangos 306 kuopa pasirašymas. 

L. Šidlauskas 2020 m. 



11.  Bendradarbiavimo su Palangos ŠPT plėtojimas Z. Bružienė 2020 m. 

12.  Tėvų atstovybės susirinkimų organizavimas L. Šidlauskas Pagal 

aplinkybes 

13.  Visuotinių tėvų susirinkimų, atvirų durų  
organizavimas 

L. Šidlauskas Pagal 

aplinkybes 

14.  Bendradarbiavimo su Palangos kultūros ir 

jaunimo centru plėtojimas 

L. Šidlauskas,  
direktoriaus 

pavaduotojai 

2020 m. 

15.  Bendradarbiavimo su Palangos gintaro 

muziejumi, Dr. Jono Šliūpo memorialinės 
sodybos  muziejumi  plėtojimas 

L. Šidlauskas, 
 direktoriaus 

pavaduotojai 

2020 m. 

16.  Benrdadarbiavimas su Erasmus+ projekto 

partneriais 

A. Kaklienė 2020 m. 

17.  Kūrybinė teatro stovykla kartu su Kuršėnų 
kultūros centru. 

J. Vaičiulienė 2020 m. 

liepos mėn. 
18.  Trišalių susitikimų organizavimas Pavaduotojai 

ugdymui, klasių 
vadovai 

nuolat 

 

9. BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 

 

2019  mokslo metų veiklos analizė: 
 Bibliotekos veiklos programos tikslas buvo tikslingai ir nuosekliai atnaujinant programinės 
literatūros,  informacinių šaltinių ir vadovėlių fondą, skatinti mokinių ir mokytojų pažinimo gebėjimų 
ugdymą.  Šiam tikslui įgyvendinti buvo iškelti šie uždaviniai: aprūpinti vartotojus vadovėliais, kitais 
informacijos šaltiniais, atitinkančiais  naujas ugdymo programas, ugdyti vartotojų pažinimo, 
komunikacinius ir informacinius gebėjimus, visapusiškai tenkinti gimnazijos bendruomenės narių 
informacinius poreikius. 

Bibliotekoje sukurtas informacijos ir švietimo centras su šiuolaikine informacine ir technine baze, 

skirtas individualiems mokinių ir mokytojų informaciniams poreikiams tenkinti bei ugdymo procesui 
vykdyti. Gimnazijos bibliotekoje yra 20684 vnt. dokumentų fondas,  14197  vnt. vadovėlių fondas. 
Skaitykloje mokiniai gali naudotis 16 kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga. 
Biblioteka, kaip paslaugų teikėja, 2019 m. aptarnavo 1330 vartotojų, išdavė  1336 dokumentus, joje 
apsilankė  5440 lankytojų, atsakė į 210 informacinių užklausų. 
Tradiciškai biblioteka įsijungė į Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginius, kartu su lietuvių kalbos 
mokytoja N. Šakiniene suorganizavo bendruomenei J.Gaarder romano “Sofijos pasaulis” skaitymus bei 

pristatė Šiaurės šalių rašytojų kūrybą parodoje. Organizavo  susitikimą su Klaipėdos I.Simonaitytės 
viešąją biblioteka, kuri pristatė ir padovanojo gimnazijai savo sukurtą žaidimą “Knygosūkis”. I,II klasių 
mokiniai dalyvavo šiame žaidime.  Bendradarbiaudami  su lietuvių kalbos mokytojomis, iniciavo 
Akrostichų Lietuvai parodą. Mokiniai rašė akrostichus Lietuvai, vėliau juos eksponavome I aukšto 
koridoriuje. Suorganizavome dvi akcijas bendruomenei  “Gimnazijos Metų knygos rinkimus” bei 

kalėdinę knygų akciją “Padovanok knygą bibliotekai”, kurios metu gavome 21 egz.  

Analizuotas vadovėlių poreikis,  vykdytos mokytojų apklausos. Jų  rezultatai aptarti Gimnazijos tarybos 
posėdyje. Bibliotekos vedėja Aurelija Jazbutienė pravedė 4 informacinių gebėjimų pamokas II klasių 
mokiniams bei 4 bibliografines –informacines pamokas I klasių gimnazistams.  

  Parengta ir bibliotekoje eksponuota 20 parodų, skirtų istorinėms, pilietinėms, valstybinėms 
šventėms paminėti. 

 

Tikslas:  



 Tikslingai ir nuosekliai atnaujinant programinės literatūros,  informacinių šaltinių ir 
vadovėlių fondą, skatinti mokinių ir mokytojų pažinimo gebėjimų ugdymą.  

Uždaviniai: 
  1. Aprūpinti vartotojus vadovėliais, kitais informacijos šaltiniais, atitinkančiais  naujas 

ugdymo programas. 

 2. Ugdyti vartotojų pažinimo, komunikacinius, bibliografinius ir informacinius  
gebėjimus. 
          Prioritetas: 

         Aukštos mokymosi ir veiklų kultūros siekimas, tapatumo jausmo su gimnazijos vertybėmis 
bei tradicijomis puoselėjimas. 
 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas Vykdymo 

laikas ir 

vieta 

1. Knygų ir stendinė paroda. 
„Metų knygos rinkimai 2019“ 

Dovanotų knygų ekspozicija (Kalėdinė akcija 
„Padovanok knygą bibliotekai“ 

A.Jazbutienė 

J.Vaišvilė 

 

Sausis 

Biblioteka 

2. Spaudinių ir dokumentų paroda skirta Sausio 
13 paminėti  

A.Jazbutienė 

J.Vaišvilė 

Sausis 

Biblioteka 

3. Viduramžių savaitei skirtos parodos „10 

geriausių viduramžių išradimų“, viduramžių 
rašytojų knygų paroda 

A.Jazbutienė 

J.Vaišvilė 

Sausis 

Biblioteka 

4. Spaudinių ir dokumentų paroda „Vasario 16-oji 

- Lietuvos valstybės atkūrimo diena“. 

 Lietuvos Steigiamojo Seimo 100-metis 

A.Jazbutienė Vasaris 

Biblioteka 

5. Spaudinių ir dokumentų paroda skirta Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metis. 

A.Jazbutienė 

J.Vaišvilė 

Kovas 

Biblioteka 

6. Spaudinių paroda skirta Lietuvos vardo dienai. A.Jazbutienė 

J.Vaišvilė 

Lietuvių kalbos 
mokytojai 

Kovo 9 d. 

Biblioteka 

7. Spaudinių ir dokumentų paroda skirta 
Frankofonijos dienai paminėti.  
Žiulis Gabrielius Vernas (115 mirties metinės). 

A.Jazbutienė 

J.Vaišvilė 

Ž. Vaičiūnienė 

 

Kovas 

Biblioteka 

8. Vadovėlių poreikio tyrimas, vadovėlių fondo 
analizė. 

A.Jazbutienė Kovas 

Balandis 

Biblioteka 

9. Spaudinių ir dokumentų paroda skirta Hansui 
Kristianui Andersenui (115 mirties metinės). 

A.Jazbutienė 

J.Vaišvilė 

Balandis 

Biblioteka 

10. Spaudinių ir dokumentų paroda skirta Henrikui 
Radauskui (110 gimimo metinės). 

A.Jazbutienė 

J.Vaišvilė 

Balandis 

Biblioteka 

11. Spaudinių ir dokumentų paroda skirta Jurgiui 
Savickui (130 gimimo metinės). 

A.Jazbutienė 

J.Vaišvilė 

Gegužė 

Biblioteka 

12. Spaudinių ir dokumentų paroda skirta Europos 
dienai paminėti 

A.Jazbutienė 

J.Vaišvilė 

Gegužės 4 d. 

13. Naujų vadovėlių užsakymas,  gavimas ir 
paruošimas išdavimui. 

A.Jazbutienė Gegužė-

gruodis 



Biblioteka, 

bibliotekos 

sandėlys 

14. Skaitytojų poreikių tyrimas. Apklausa A.Jazbutienė Gegužė 

15. Vadovėlių dalykų mokytojams, III, IV klasių 
mokiniams surinkimas 

A.Jazbutienė Birželis 

Bibliotekos 

sandėlys 

16. Spaudinių ir dokumentų paroda, skirta Birželio 
14 paminėti. 

A.Jazbutienė 

J.Vaišvilė 

Birželis 

Biblioteka 

17. Mokslo ir žinių diena 

Stendinė paroda 

A.Jazbutienė 

J.Vaišvilė 

Rugsėjis 

Biblioteka 

18. Spaudinių ir dokumentų paroda skirta poetui 
Pauliui Širviui (100 gimimo metinių) 

A.Jazbutienė 

J.Vaišvilė 

Rugsėjo 7 d. 
Biblioteka 

19. Spaudinių ir dokumentų paroda skirta Elijahu 
Ben Salomono Zalmano, labiau žinomo kaip 
Vilniaus Gaonas, 300-ųjų gimimo metinėms.  

A.Jazbutienė 

J.Vaišvilė 

Rugsėjo 

 23 d. 

Biblioteka 

20. Vadovėlių dalykų mokytojams, III, IV klasių 
mokiniams išdavimas 

A.Jazbutienė Rugsėjis 

Spalis 

Bibliotekos 

sandėlys 

21. Bibliografinių gebėjimų ugdymas, I klasių 
gimnazistų supažindinimas su naudojimosi 
biblioteka taisyklėmis 

A.Jazbutienė 

I g. klasių vadovai  
Rugsėjis, 
spalis 

Biblioteka 

22. Spaudinių ir dokumentų paroda skirta poeto 

Nagio 100 gimimo metinėms paminėti 
A.Jazbutienė 

J.Vaišvilė 

Spalis 

23. Šiaurės šalių literatūros savaitės renginiai 
 

A.Jazbutienė 

J.Vaišvilė 

N.Šakinienė 

 

Lapkritis 

Biblioteka 

24. Spaudinių ir dokumentų paroda skirta 
A.Škėmai (110 gimimo metinės) 
 

A.Jazbutienė 

J.Vaišvilė 

Lapkritis  

Biblioteka 

25. Akcija „Gimnazijos Metų knygos rinkimai“ A.Jazbutienė 

J.Vaišvilė 

 

Lapkritis 

Gruodis 

Biblioteka 

26. Spaudinių ir dokumentų paroda skirta Jonui 
Jablonskiui (116 gimimo metinės). 

A.Jazbutienė 

J.Vaišvilė 

 

Gruodis 

Biblioteka 

27. „Nauja ir įdomu“ 

Naujai gautų knygų parodos 

A.Jazbutienė 

J.Vaišvilė 

 

Nuolat 

Biblioteka 

28. Vadovėlių tvarkymas, nurašymas A.Jazbutienė Nuolat 

Biblioteka  

29. Knygų fondų tvarkymas, nurašymas J.Vaišvilė Nuolat 

Biblioteka 

30. Informacinių paslaugų teikimas vartotojams  
(informacijos paieška pagal skaitytojų 
užklausas, bibliografinė- informacinė pagalba 
gimnazijos renginių organizatoriams) 

A.Jazbutienė 

J.Vaišvilė 

Nuolat 

Biblioteka 

31. Pagalba mokytojams, mokiniams organizuojant A.Jazbutienė Nuolat 



bibliotekoje  parodas, kūrybinius darbus. J.Vaišvilė Biblioteka 

32. Saviugda  A.Jazbutienė 

J.Vaišvilė 

Nuolat 

33. Vykdyti bibliotekos veiklos sklaidą Gimnazijos 
svetainėje 

A.Jazbutienė 

J.Vaišvilė 

Nuolat 

34. Bendradarbiauti su Palangos mokyklų 
bibliotekomis, Palangos viešąją biblioteka, 
Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų 
asociacija 

A.Jazbutienė 

J.Vaišvilė 

Nuolat 

35. Katalogo kūrimas, darbas TAMO bibliotekoje A.Jazbutienė 

J.Vaišvilė 

Nuolat 

Laukiamas rezultatas: 

Užtikrintas Gimnazijos mokinių aprūpinimas vadovėliais, parengti informacinių šaltinių 
katalogai sudaro galimybę informacinio centro vartotojams tinkamai pasinaudoti informacijos šaltiniais, 
skatinančiais vartotojų pažinimo, komunikacinius, bibliografinius ir informacinius gebėjimus. 

Rodikliai: 

 1. 100 % patenkintas mokinių aprūpinimo vadovėliais poreikis. 
 2. Organizuoti renginį gimnazijos bendruomenei, pravesti 4 bibliografines, informacines, 

pažintines pamokas I klasių gimnazistams,  organizuoti 1 akciją mokiniams, parengti ir eksponuoti  15 
parodų istorine, pilietine,  literatūrine tematika.  
 

                                        10. UGDYMO KARJERAI VEIKLOS PROGRAMA 

2018-2019 m. m. veiklos analizė. Karjeros planavimas stebimas nuosekliai, siekiant 
suteikti pagalbą mokiniui tikslingai susidaryti individualaus ugdymo planą ir siekti tolesnio mokymosi. 
2018-2019 m. m. įvykdytos tikslinės veiklos: 

1. Karjeros diena Gimnazijoje.  

2. Tikslinė išvyka mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodą STUDIJOS 2019. 
3. II, IV klasių gimnazistams vyko paskaitos, kurias organizavo „Kalba.lt“, „Kastu.lt“, 

LCC, LSMU, VGTU, KTU, VU fakultetų pristatymai 
4. II klasės gimnazistų išvyka į „Roshen" konditerijos fabriką Klaipėdoje. 
5. III klasės gimnazistai lankėsi LCC  tarptautiniame universitete Klaipėdoje. Vyko 

ekskursija po universitetą, studijų programų pristatymas. Dėstytojas Andrew Jones 

vedė paskaitą apie viešąjį kalbėjimą (anglų kalba). 
6.  Živilė Karevaitė - portalo ŽMONĖS.lt vyr. redaktorė, Socialinių mokslų kolegijos 

(SMK) lektorė, Vilniaus universiteto Tarptautinės komunikacijos magistrė, Paramos 
vaikams centro savanorė vedė paskaitas I, III, IV klasių gimnazistams aktualiomis 
temomis. 

7. III – IV klasių gimnazistams psichologo Antano Jonaičio paskaitos “Hobis ir karjera”, 

“Kaip įveikti stresą”. 

8. I – III klasių gimnazistams psichologo Antano Jonaičio paskaita “Ką daryti, kad tave 

valgytų kaip šokoladą”, 

9. III klasių gimnazistų išvyka į Klaipėdos kolegiją, pažintis su teikiamomis studijų 
sąlygomis ir programomis (Mokytoja D. Urbštienė) 

10. III – IV klasių gimnazistams Junior Achievement projekto lektorė Judita Malininaitė. 
“Aš irgi nežinau. Tai kur toliau?” Karjeros kelio istorija 

11. Gimnazijos informaciniame centre teikiama individuali pagalba gimnazistams, 

renkantis studijų kryptį, profesiją. 



12. Gimnazijos informaciniame centre laisvai prieinama literatūra apie studijas šalies ir 
užsienio mokymosi įstaigose. 

13. Gimnazijoje lankosi ir pasidalina studijų bei profesine patirtimi buvę gimnazijos 
ugdytiniai. 

14. 2018 m. sausio mėn. organizuota karjeros diena mokykloje. 
15. II klasės gimnazistams pateikiami Profesinių interesų testai, prieš sudarant 

individualius ugdymo planus III gimnazijos klasei. 

16. Atlikta III – IV klasių gimnazistų apklausa dėl būsimų studijų ir egzaminų pasirinkimo. 
17. Ugdymo karjerai užsiėmimai integruojami į technologijų, ekonomikos ir verslo 

pamokas, klasės vadovų, dalykų mokytojų darbą. 
18. Visus metus veikia mokinių mokomoji bendrovė, ugdanti verslumą. 
19. Gimnazistai konsultuojami dėl individualių planų sudarymo ir pasirinkimo galimybių. 
20. Savo būsimos karjeros žingsnius mokiniai planuoja asmeninės pažangos aplankuose. 

Tikslas: 

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam 
mokymosi krypties, profesijos pasirinkimui, tolesnei profesinei veiklai ir mokymuisi visą gyvenimą. 
Uždaviniai: 

1. Padėti mokiniams pažinti karjerai svarbias savo asmenybės savybes, socialinę aplinką ir 
socialinių vaidmenų įvairovę; 

2. Padėti mokiniams sąmoningai ieškoti ir efektyviai naudoti ugdymo  karjerai 
informaciją; 

3. Organizuoti veiklas, padedančias mokiniui pasirinkti būsimą karjerą.  
Prioritetas: 

Aukštos mokymosi ir veiklų kultūros siekimas, tapatumo jausmo su gimnazijos vertybėmis 
bei tradicijomis puoselėjimas. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas Vykdymo laikas ir vieta 

1.  „Karjeros diena“ S. Žutautienė 

J. Vaišvilė 

Klasių vadovai 

Sausio mėn. 

2.  Išvyka į XVIII tarptautinę 
mokymosi, žinių ir karjeros 
planavimo parodą 

STUDIJOS 2020 

J. Vaišvilė, 
III klasių vadovai 

Vasaris 

3.  Antrokų  gimnazistų 
supažindinimas su 
individualaus plano sudarymo 

galimybėmis ir stojimų 
reikalavimais   

J. Vaičiulienė, 
J. Vaišvilė 

 

Kovas 

4.  LAMA BPO individualios 

konsultacijos IV klasių 
gimnazistams  

J. Vaišvilė 

S. Žutautienė 

Per mokslo metus 

5.  Gimnazijos moksleivių 
susitikimai su buvusiais 

gimnazistais ir pokalbiai 

karjeros tema 

J. Vaišvilė 

S. Žutautienė 

Per mokslo metus 

6.  Pagalba klasių vadovams 
mokinių profesinio 
pasirinkimo klausimais 

J. Vaišvilė,  
S. Žutautienė 

Per mokslo metus 



Laukiamas rezultatas: 

1. Įgyvendinta 75 proc. numatytos programos.  
2. 50 proc. IV gimnazijos klasių mokinių  pasinaudoję teikiamomis profesinio 

informavimo ir konsultavimo paslaugomis yra pasirengę priimti sprendimus dėl būsimos studijų 
krypties pasirinkimo. 

3. Buvusių mokinių vedami užsiėmimai mokiniams skatina mokinių susidomėjimą 
karjeros ir profesijų veiklų galimybėmis. 

4. Kryptingas karjeros ugdymas skatina mokinių asmeninę ir pilietinę atsakomybę. 
 

 

 

 

 

11. MOKINIŲ SAVIVALDOS VEIKLOS PROGRAMA 

 

2020 m.  analizė: 

7.  Informacijos  apie ugdymo 

karjerai veiklas viešinimas 
gimnazijos svetainėje  

J. Vaišvilė,  
 

Per mokslo metus 

8.  Bendradarbiavimas su 

Erasmus+ programos dalyviais 

ir bendros veiklos profesinio 

informavimo temomois 

J. Vaišvilė 

A. Kaklienė 

Per mokslo metus 

9.  Klasės vadovų ir tėvų 
bendradarbiavimas 

„Susipažink su mano 
profesija“ 

Klasių vadovai Sausis - birželis 

10.  Dalyvavimas projekte ,, Šok į 
tėvų klumpes“ 

J. Vaišvilė, 
S. Žutautienė 

klasių vadovai 

Birželis 

11.  III - IV kl. gimnazistų apklausa 
„Būsimųjų studijų 
pasirinkimas“ 

J. Vaišvilė, 
klasių vadovai 

Rugsėjis - spalis  

12.  IV klasių gimnazistų 
supažindinimas su LAMA 
BPO 2021 metų aukštųjų bei 
profesinių mokyklų priėmimo 
tvarka 

S. Žutautienė 

J. Vaišvilė 

klasių vadovai, 
LAMABPO atstovė 

Kovo mėn. 

13.  Lietuvos ir užsienio aukštųjų 
mokyklų bei organizacijų 
pristatymai III – IV klasių 
gimnazistams 

J. Vaišvilė Rugsėjis - birželis 

14.  G.Sarafino  VšĮ "Žurnalistinių 
tyrimų ir konsultacijų grupė" 6 
valandų mokymai pasirinktai 
bendruomenės grupei 

J.Vaišvilė Gegužė - birželis 

Viso: 



Mokinių savivaldos programos tikslas buvo telkti mokinius kurti pilietišką, kūrybingą, 
demokratišką, humanišką Gimnazijos bendruomenės gyvenimą. 
Šiam tikslui įgyvendinti buvo iškelti šie uždaviniai: atstovauti gimnazistų 

 Interesams, skatinti mokinių dalyvavimą popamokinėje, kultūrinėje veikloje, pilietinėse iniciatyvose, 
rengti diskusijas aktualiais Gimnazijai klausimais, skatinti savanorystę ir kitas reikšmingas jaunimui 
veiklas.  Darbas vyko pagal sudarytą veiklos programą. Mokiniai, dirbantys Gimnazijos mokinių 
parlamente, įgijo patirties, kaip organizuoti renginius, spręsti aktualius klausimus diskusijų būdu, 
atstovauti savo interesams Gimnazijos taryboje. Mokinių parlamentas organizavo savo narių  
mokymus–kūrybines laboratorijas, apskrito stalo diskusijas,  kuriose sprendė aktualius mokyklinio 
gyvenimo klausimus. Mokinių parlamentas  organizavo ir padėjo organizuoti tradiciniais tapusius 

renginius Gimnazijoje: Pižamadienį, kalėdinę labdaros mugę, kalėdinį karnavalą, akciją 
„Neužmirštuolė“, skirtą Sausio 13-osios aukoms atminti, prevencines akcijas prieš rūkymą, korupciją, 

kino ir šokių vakarus. 
Tikslas:  
Ugdyti gimnazijos moksleivių pilietinę savimonę, aktyvumą, savarankiškumą, atsakomybę 

ir prisidėti prie gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. 
Uždaviniai:   
1. Atstovauti mokinių bendruomenei, ginti jų interesus. 
2. Išradingai paminėti tarptautines, valstybines ir Gimnazijos šventes.  

3. Skatinti mokinių dalyvavimą popamokinėje, kultūrinėje, savanorystės veikloje, 
pilietinėse iniciatyvose, rengti diskusijas aktualiais Gimnazijai ir mokinių bendruomenei klausimais. 

4. Plėtoti partnerystės ryšius su miesto ir  Lietuvos gimnazijomis, mokyklomis. 

Prioritetas:  

Aukštos mokymosi ir veiklų kultūros siekimas, tapatumo jausmo su gimnazijos vertybėmis 
bei tradicijomis puoselėjimas. 
Eil. 

Nr. 

Priemonė Atsakingas Vykdymo 

laikas 

1. Renginių, skirtų Sausio 13 paminėti.  

Akcijos „Neužmirštuolė“ organizavimas. 

T. Mackevičienė, 
mokinių parlamentas 

2020 m. 

Sausio 13 

2. Mėnuo be patyčių T. Mackevičienė,  

S.Žūtautienė, mokinių 
parlamentas, „Sniego 

gniūžtė“ 

2020 m. 

Kovo mėnuo 

3. „Naktis mokykloje“ T. Mackevičienė, 
mokinių parlamentas 

2020 m. 

balandžio 10 
d. 

4. Mokytojų dienos paminėjimo organizavimas T.Mackevičienė, mokinių 
parlamentas 

2020 spalio 

5d. 

5. Tolerancijos diena T.Mackevičienė, mokinių 
parlamentas, „Sniego 

gniūžtė“ 

2020 m. 

lapkričio 16 
d. 

6. Akcijos „Viena diena be cigaretės“ skirtos T. Mackevičienė, 2020 m. 



tarptautinei nerūkymo dienai paminėti 
organizavimas. 

S.Žutautienė,  mokinių 
parlamentas, 

„Sniego gniūžtė“ 

lapkričio 
mėn. 

7 Antikorupcijos dienos minėjimo 
organizavimas. 

T. Mackevičienė, 

S.Žutautienė,  mokinių 
parlamentas. 

2020 m. 

gruodžio 9 d. 

8. Kalėdinis kinas T.Mackevičienė, mokinių 
parlamentas. 

2020 m. 

gruodžio 
mėn. 

9. Kalėdinės mugės organizavimas T.Mackevičienė, mokinių 
parlamentas. 

2020 m. 

gruodžio 
mėn. 

10. Pižamadienio, 

Naujametinio karnavalo organizavimas. 

T.Mackevičienė, mokinių 
parlamentas. 

2020 m. 

gruodžio 
mėn. 

 

Laukiamas rezultatas: 
      Aktyvi Gimnazijos mokinių parlamento veikla, sudaranti sąlygas mokinių 

savarankiškumui, kūrybingumui bei socialinėms ir pilietinėms iniciatyvoms kurtis ir plėtotis.  
Įgyvendinti ne mažiau kai 90% suplanuotų renginių, akcijų ir iniciatyvų. Įtraukti į 

savivaldos veiklą kuo daugiau iniciatyvių gimnazistų. 
 

 

             

12. GIMAZIJOS UGDYMO APLINKOS TOBULINIMO PROGRAMA 

 

2018-2019 m. m. veiklos analizė: 
2019 m. Palangos senojoje gimnazijoje atliktas I-jo aukšto kabinetų remontas, įsigytos ir 

sumontuotos sieninės spintos, suremontuotos I – III –iojo aukšto laiptinės ir koridoriai prie sporto salės, 
suremontuotas fizikos kabineto paruošiamasis, sumontuoti fizikos kabineto laboratoriniai stalai su 
priemonių spintomis, suremontuota treniruoklių salė, nupirkta dalis inventoriaus iš Sporto rėmimo 
projekto pinigų. Suremontuotas ekstremalaus sporto aikštynas. Užtikrintos tinkamos sanitarinės 
higieninės sąlygos.  Pagerėjo ugdymo(si) sąlygos ir ugdymo(si) rezultatai.  

Tikslas:  

Padėti puoselėti Gimnazijos veiklos kokybę ir nuolatinį atsinaujinimą.  
  Uždaviniai:  
  1. Užtikrinti saugią ir sveiką mokymosi aplinką, gimnazijos ugdymo(si) aplinkos nuolatinį 
atsinaujinimą.  

2. Sudaryti sąlygas tenkinti ugdytinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.   
Prioritetas:  

Aukštos mokymosi ir veiklų kultūros siekimas, tapatumo jausmo su gimnazijos vertybėmis 
bei tradicijomis puoselėjimas. 
    



Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas Vykdymo terminas 

1. Biologijos kabineto remontas. E.Kukta Iki rugsėjo 1d. 
 Mokytojų poreikių įsigyti mokinio priemones 

tyrimas. 

L.Šidlauskas 

E.Kukta 

2020 m. balandis, 

lapkritis 

2. Mokymo priemonių įsigijimo organizavimas ir 

įsigytų priemonių parengimas eksploatavimui. 
L.Šidlauskas 

E. Kukta 

2020 m. 

3. Koridoriaus remonto sąmatos rengimas ir darbų 
organizavimas. 

L.Šidlauskas 

E.Kukta 

2020m. gegužė-

rugpjūtis. 
4. Kitų patalpų remontas ir atnaujinimas. E.Kukta 2020 m. liepa, 

rugpjūtis 

5. Higienos reikmenų naudojimo, patalpų ir teritorijos  
valymo stebėsena. 

E.Kukta 2020 m. 

6. Patalpų ir įrangos egzaminams ir įskaitoms 
paruošimas. 

E.Kukta 2020 m. 

 gegužė-birželis 

7. Baldų įsigijimas suremontuotiems kabinetams. E.Kukta 2020 m. kovas-liepa. 

8. Viešųjų pirkimų ataskaita už vykdytus pirkimus. E.Kukta Iki 2020 m. 

 Sausio 31 d. 

9.  Treniruoklių salės įrengimas ir įrangos įsigijimas 
pagal Švietimo ir mokslo ministerijos Sporto 
rėmimo projektą 

E.Kukta, 

L.Šidlauskas 

2020 m. iki gegužės 
29 d. 

10.  Paraiškos rengimas Švietimo ir sporto ministerijos 
projektui „Esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir 
remontas“ 

E.Kukta, 

L.Šidlauskas, 
D.Rakauskienė, 
I.Želnienė 

Iki 2020 m. balandžio 
1 d. 

  

 

Laukiamas rezultatas: 

Ugdymo procesas vyksta saugioje ir sveikoje mokymosi aplinkoje, vyksta gimnazijos 

ugdymo(si) aplinkos nuolatinis atsinaujinimas. 

Rodikliai: 

 1. Įgyvendintos 80 procentų programoje numatytų priemonių.  
 2. 80 procentų mokinių ir mokytojų teigiamai įvertina ugdymo(si) sąlygas).  
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