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PALANGOS SENOSIOS GIMNAZIJOS 2021 M.  

METINIS VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

 ĮVADAS 

 

Palangos senosios gimnazijos (toliau – Gimnazijos) 2021 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 antrosios dalies ir vidurinį išsilavinimą, kartu su Gimnazijos bendruomene, remiantis 

dorovės, tautiškumo, pilietiškumo, patriotiškumo principais, formuojanti asmenybę, skatinanti 

tautinio identiteto suvokimą Europos daugiakultūrėje 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: 3 mokytojai, 6 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 2021 m. 

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. 

Aktyvus dalyvavimas respublikinėse 

olimpiadose, konkursuose, renginiuose. Aukšti 

olimpiadų ir konkursų pasiekimai, aukšti 

valstybinių brandos egzaminų ir pagrindinio 

ugdymo pasiekimų rezultatai. 

Trūksta skaitmeninio mokymo turinio. 

Patalpų trūkumas dirbant ne gimnazijoje 

renovacijos metu apsunkina ugdymą(si). 

Vykdoma daug respublikinių, tarptautinių 

projektų. 

Stokojama šiuolaikinių modernių ugdymo(si) 

erdvių. 

Geri mokytojų ir mokinių santykiai. Svarbus 

Gimnazijos vaidmuo vietos bendruomenėje. 

Gimnazistai gerai jaučiasi gimnazijoje. 

Optimaliai išnaudojamos nuotolinio mokymo(si) 

galimybės. 

Per mažas mokinių įtraukimas į neformalųjį  

ugdymą. Jaučiama neigiama pasekmė panaikinus 

administracijoje dalį etato, skirto neformaliajam 

ugdymui.  

Taikomos įvairios ugdymo(si) formos ir metodai.  Trūksta baldų ir modernių mokymosi priemonių 

mokytojų ir mokinių darbo vietose. Nepakankamai 

spartus jų atnaujinimas. 

Aukštos profesinės ir skaitmeninės mokytojų 

kompetencijos dirbant nuotoliniu būdu. 

 

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. 

Gimnazijos veiklos sąlygos renovacijos, Covid-19 

pandemijos metu gali turi reikšmingos įtakos 

mokinių mokymosi pažangai ir pasiekimams. Dėl 

šių priežasčių didėja praleistų pamokų skaičius.    

Siekti didesnio mokymosi visuotinumo ir 

aukštesnės mokymosi kultūros skiriant dėmesį 

asmeninei ugdytinių pažangai. 

Nemažėja ugdytinių, turinčių žalingų įpročių, 

skaičius. Tarp mokinių populiarios bekvapės ir 

įvairios elektroninės cigaretės. 

Dalis mokytojų patys kompetentingi kurti Ypatingai biurokratizuotas etatinio apmokėjimo 



skaitmeninį mokymosi turinį. 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. 

Mokyklos stadionas itin prastos būklės, nesaugus ir 

netinkamas mokinių ugdymui. 

 

III SKYRIUS 

PRIORITETAS IR VEIKLOS PROGRAMŲ SĄRAŠAS 

 

Gimnazijos prioritetas 2021 mokslo metams –  aukštos mokymosi ir veiklų kultūros 

siekimas, tapatumo jausmo su gimnazijos vertybėmis bei tradicijomis puoselėjimas. Gimnazijos 

prioritetas 2021 m. 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 naujų galimybių kiekvienam mokytojui asmeniškai prisidėti prie Gimnazijos 

mokymo(si) kultūros, jos stiprinimo, įvairialypio bendruomeninio gyvenimo.  

Gimnazijos 2021 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; 

13) Sveikatos priežiūros programa. 

 

IV SKYRIUS 

VEIKLOS PROGRAMOS 

 

1. GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PROGRAMA 

 

2020 m. m. veiklos analizė: 

Gimnazijos taryba pritarė svarbiausių gimnazijos dokumentų turiniui: 2020-2021 

m. m. strateginiam planui, 2019 m. vadovo ataskaitai, 2020 m. veiklos planui, 2020-2021 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 

Sausis 

2. Gimnazijos vadovo ataskaitos svarstymas. Vadovėlių 

užsakymo svarstymas. 

L.Šidlauskas 

 

Kovas 

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

svarstymas. Vadovėlių užsakymų projekto 

svarstymas 

L. Šidlauskas, 

J. Vaičiulienė 

Birželis 

4. Susirinkimas dėl einamųjų klausimų. L. Šidlauskas 

 

 

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. 

 

II. 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  

Socialinis 

pedagogas   

 

Mokinių grupių konsultavimas Iškilus 

būtinybei  

Socialinis 

pedagogas, 

VGK 

Darbas su specialiųjų poreikių 

mokiniais, kuriems reikalinga pagalba 

 Socialinis 

pedagogas, 

VGK 

Stebėjimas Sisteminis mokinių lankomumo 

stebėjimas ir tikrinimas 

Kiekvieną 

mėnesį  

Socialinė 

pedagogė  

 

Mokinių pažeidimų fiksavimas Kai jie 

įvyksta  

Socialinis 

pedagogas, 

klasių vadovai  

Mokinių gebėjimų, aiškinantis jų 

nesėkmes, mokymosi, elgesio ar 

motyvacijos sutrikimus, 

identifikavimas 

Nuolat  Socialinis 

pedagogas, 

klasių vadovai, 

VGK 

II. Darbas 

su 

šeimomis 

(tėvais, 

globėjais, 

rūpintojais) 

Informavi

mas  

Mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) 

informavimas apie vaiko pamokų 

praleidimą, netinkamą elgesį pamokų 

ir pertraukų metu. Dalyvavimas tėvų 

susirinkimuose  

Esant 

reikalui  

Socialinis 

pedagogas, 

klasių vadovai, 

VGK 

Konsultavi

mas  

Mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų), 

konsultavimas mokinių elgesio, 

mokymosi ir kt. klausimais 

Esant 

reikalui  

Socialinė 

pedagogė, VGK 

Individualū

s pokalbiai  

Individualūs pokalbiai su tėvais 

(globėjais/rūpintojais) dėl moksleivių 

pamokų praleidinėjimo, elgesio 

problemų ir kt.  

Esant 

reikalui  

Socialinis 

pedagogas  

 

Individuali

ų pagalbos 

mokiniui 

planų 

sudarymas  

Individulių pagalbos planų mokiniui 

ar jo tėvams sudarymas, jei kyla 

pamokų lankomumo, elgesio 

problemų 

Esant 

reikalui  

Socialinis 

pedagogas, 

VGK 

 Bendradarbiavimas su klasių 

vadovais, dalykų mokytojais, 

sprendžiant moksleivių socialines – 

pedagogines problemas 

Iškilus 

problemai/su

nkumui  

Socialinis 

pedagogas, 

klasių vadovai 

Klasių socialinio pasų pildymas, Rugsėjo – Socialinis 



koregavimas  spalio mėn.  pedagogas, 

klasių vadovai 

Mokinių lankomumo apskaita ir 

kontrolė  

Iki 

kiekvieno 

mėnesio 5 d. 

Socialinis 

pedagogas, 

klasių vadovai 

Vykdant Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencinę programą, 

integruotos veiklos į klasės valandėles 

ir pamokas 

Nuolat Socialinis 

pedagogas, 

klasių vadovai, 

dalykų 

mokytojai 

Informavi

mas  

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 

Socialinis 

pedagogas, 

VGK 

IV. Komandi-

nis darbas, 

darbas 

gimnazijos 

komisijose, 

grupėse  
 

Bendradar

biavimas 

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  Socialinis 

pedagogas 

 

Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos 

posėdžių organizavimas 

Pagal 

poreikį ir 

numatytą 

veiklos 

planą 

Socialinis 

pedagogas, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

  Darbas komandoje su gimnazijos 

administracija, pedagogais, 

sprendžiant mokinių problemas  

Nuolat  Socialinis 

pedagogas, 

VGK 

V. Užimtu-

mo 

organiza-

vimas 

Švietimas Stendinių pranešimų rengimas ar 

lankstinukų aktualiomis temomis 

gaminimas, platinimas 

Pagal 

poreikį  

Socialinis 

pedagogas  

Organizuoti mokiniams pokalbius – 

seminarus, klasės valandėles, 

nusikalstamumo, žalingų įpročių 

prevencijos, karjeros ugdymo 

temomis 

Per mokslo 

metus  

Socialinis 

pedagogas 

 

Renginiai, Klasės valandėlė – diskusija Sausio mėn. Socialinis 



akcijos, 

konkursai  
 

„Kiekvienas skirtingas – kiekvienas 

reikalingas“  

pedagogas 

 

Paskaita „Savižudybių prevencija“ Kovo mėn. Socialinis 

pedagogas, 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

Akcija „Savaitė be patyčių 2021 m.“ 

Vadovaujamasi „Vaikų linijos“ 

skirtomis rekomendacijomis 

Kovo mėn. Socialinis 

pedagogas 

 

Tarptautinė jaunimo solidarumo diena Balandžio 

24 d. 

Socialinis 

pedagogas, 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

Paskaita IV G klasių mokiniams „ 

Kaip atsikratyti egzaminų baimės“ 

Balandžio 

mėn. 

Socialinis 

pedagogas, 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

Paskaita IV G klasių mokiniams 

„Kaip kovoti su stresu“ 

Balandžio 

mėn. 

Socialinis 

pedagogas, 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

Socialinė akcija „DAROM 2020“ Data 

tikslinama 

Socialinis 

pedagogas, 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

Paskaita apie rūkymo žalą Gegužės 

mėn. 

Socialinis 

pedagogas, 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

Pasaulinė diena be tabako. Akcija 

„Diena be cigaretės“ 

Gegužės 29 

d. 

Socialinis 

pedagogas  

Akcija „Gegužė – mėnuo be 

smurto prieš vaikus“ 
 

Gegužės 

mėn. 

Socialinis 

pedagogas  

Klasių valandėlės I G klasių 

mokiniams „Socialinė pedagoginė 

pagalba. Kas tai?“ 

Rugsėjo – 

spalio mėn. 

Socialinis 

pedagogas  

  Tarptautinės tolerancijos dienos 

minėjimas 

Lapkričio 

mėn. 

Socialinis 

pedagogas, 

klasių vadovai 

Viktorina „Aš nerūkau“ I - II G klasių 

mokiniams 

Lapkričio 

mėn. 

Socialinis 

pedagogas   



Prevencinis renginys AIDS dienai 

paminėti I G klasių mokiniams  

Gruodžio 

mėn. 

Socialinis 

pedagogas, 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

Tarptautinės antikorupcijos dienos 

minėjimas 

Gruodžio 

mėn. 

Socialinis 

pedagogas   

Dalyvavimas įvairiuose konkursuose 

ir renginiuose, kurie yra skelbiami 

mokykloms internetinėse svetainėse  

Pagal 

poreikį ir 

galimybes 

Socialinis 

pedagogas   

VI. 

Tiriamoji 

veikla 

 I-IV G klasių apklausa apie rūkymą Sausio mėn. Socialinis 

pedagogas  

I-II G klasių apklausa „Mokyklos 

mikroklimatas“ 

Vasario –

kovo mėn. 

Socialinis 

pedagogas   

I G klasių adaptacijos tyrimas Spalio – 

lapkričio 

mėn. 

Socialinis 

pedagogas   

VII. 

Kvalifikacij

os kėlimas 

 Dalyvavimas Palangos socialinių 

pedagogų metodiniuose 

susirinkimuose, seminaruose  

Kai jie 

vyksta  

Socialinis 

pedagogas   

Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose (paskaitose, seminaruose 

ir pan.) 

Kai jie 

vyksta 

Socialinis 

pedagogas   

Naujausių straipsnių, įstatymų, 

literatūros analizavimas, informacijos, 

reikalingos darbui su mokiniais, jų 

tėvais bei pedagogais rinkimas ir 

kaupimas. 

Nuolat Socialinis 

pedagogas   

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.  

 

III. UGDYMO STEBĖSENOS PROGRAMA 

 

2020 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 

Birželis, 

rugsėjis 

2.  Mokinių lankomumo, pagalbos priemonių teikimo 

stebėsena 

Klasių vadovai, 

socialinis 

pedagogas 

Kiekvieną 

mėnesį 

3.  Darbo grafikų ir susitarimų dėl veiklų 

bendruomenei ir valandų skyrimo joms tvirtinimas 

Visi mokytojai,  

S. Žutautienė 

Iki rugsėjo 1 

d. 

4.  Neformaliojo ugdymo programų tvirtinimas S.Žutautienė, 

mokytojai, turintys 

NU 

Iki rugsėjo 20 

d. 

5.  Klasių vadovų veiklos programų tvirtinimas S.Žutautienė, klasių 

vadovai 

Iki rugsėjo 20 

d. 

6.  Mokytojų, siekiančių aukštesnės kvalifikacinės 

kategorijos, pamokų stebėjimas, praktinės veiklos 

vertinimas 

J. Vaičiulienė Vasario-

birželio ir 

spalio- 

lapkričio mėn. 

7.  Elektroninio dienyno pildymo priežiūra Direktoriaus 

pavaduotojai pagal 

kuruojamas sritis 

Rugsėjis, 

sausis, birželis 

8.  Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo 

stebėsena 

J. Vaičiulienė, 

S. Žutautienė, 

klasių vadovai 

Kovas, 

birželis, 

lapkritis 

9.  Neformaliojo ugdymo užsiėmimų ir programų 

įgyvendinimo stebėsena 

S. Žutautienė Sausis, spalis, 

birželis 

10.  Kontrolinių, savarankiškų ir kitų didesnės apimties 

atsiskaitomųjų darbų fiksavimo elektroniniame 

dienyne stebėsena 

Direktoriaus 

pavaduotojai pagal 

kuruojamus 

dalykus 

Nuolat 

11.  Klasių vadovų, mokinių ugdymo karjerai, J. Vaičiulienė Kovas, spalis 



profesinio informavimo ir konsultavimo veiklų 

organizavimo stebėsena 

9. Tarptautinio Erasmus+ projekto veiklų ir lėšų 

naudojimo stebėsena 

J. Vaičiulienė Birželis, spalis 

10. Gimnazijos veiklos tobulinimo plano vykdymo 

stebėsena 

L.Šidlauskas, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

Birželis, 

rugsėjis 

11. Susitarimų dėl ugdymo metodų ir formų vykdymo 

stebėsena 

Direktoriaus 

pavaduotojai pagal 

kuruojamus 

dalykus 

Balandis, 

lapkritis, pagal 

poreikį 

12. Integruojamų ugdymo programų stebėsena J. Vaičiulienė Sausis, 

gruodis 

13.  Konsultacijų stebėsena J. Vaičiulienė Vasaris, 

rugsėjis 

14. Mokinių asmeninės pažangos aplankų pildymo 

stebėsena 

J.Vaičiulienė, 

klasių vadovai 

Sausis, 

gegužė, 

birželis  

 

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. 

 

IV. NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMA 

 

2020 m. veiklos analizė: 

  2020 m. vienas iš Gimnazijos ir neformaliojo ugdymo tikslų buvo mokinių 

pažinimo, saviraiškos, kūrybiškumo poreikių tobulinimas ir lavinimas. Dideliu iššūkiu tapo 

nuotolinis ugdymas: mokytojai dirbo labai kūrybiškai, pritaikydami veiklas nuotoliniam 

ugdymui. 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. 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. 

  2020 m. neformaliojo ugdymo programas vykdė 15 mokytojų. Projektuose ir 

neformaliojo ugdymo programose dalyvavo daugiau kaip 200 mokinių.  

  2020 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 15 neformaliojo ugdymo programų: 



 sporto, meno, gamtos mokslų, humanitarines, filologines, pilietinio ugdymo, technologijų, 

informacinių technologijų, socialinių mokslų.  

  Neformaliojo ugdymo programas vykdantys mokytojai ir jų ugdytiniai prisidėjo 

prie Gimnazijos pasiekimų respublikiniuose konkursuose, varžybose, olimpiadose, paįvairino 

Gimnazijos ir miesto renginius.  

 2021 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. 

  3. Pasirengti Gimnazijos šimtmečiui. 

 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 

Sausis 

2.  Anglų kalbos olimpiada 11 kl. (miesto 

turas) 

K. Galdikė Sausio 8 d. 

 

3.  Video renginys – gimnazistai skaito savo 

kūrybą „Palangos istorija akrostichuose“. 

Erasmus projekto integracija į ugdymo 

turinį 

A.Janušienė, 

A.Kaklienė 

Sausio 8 d. 

4.  Spartusis žygis nuo 16 km. iki 160 km. 

Foto prie Laisvę primenančių objektų, 

subjektų 

D. Rakauskienė, 

I. Želnienė 

Nuo Sausi 13 d. iki 

vasario 16 d.  

5.  MANO MARATONAS – bėgimas 

pasirinktos distancijos 1.3,5 km. (karantino 

sąlygomis) 

D. Rakauskienė, 

I. Želnienė 

Sausis 

Palangos m. Labryčio 

bėgimo takas 

(individualus laikas) 

6.  Miesto/rajonų olimpiadų turai A. Žemaitaitienė, 

L. Mončienė, 

D. Urbštienė 

Pagal nurodytą laiką 

(gruodis, sausis) 

7.  Pasiruošimas II turo gamtos mokslų 

olimpiadoms  

Dalyvaujančių II 

ture mokinių 

mokytojai 

Sausis, vasaris  

8.  Meninio skaitymo konkursas, I ir II etapai N. Šakinienė Sausio 22 d., 26 d. 

Palangos kurorto 

muziejuje 



9.  Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 

miesto ir šalies etapai 

R. Mackevičienė Sausio 27 d., kovo 10 d. 

10.  Viešosios kalbos anglų kalba konkursas A. Kaklienė Sausio mėn. 

11.  Renginys „Laisvės gynėjų diena“ Sausio 

13-ajai atminti 

R. Piktuižienė Sausio mėn.  

12.  Renginys „Tarptautinė holokausto aukų 

atminimo diena“ 

R. Radzevičienė, 

R. Piktuižienė 

Sausio 27 d. 

13.  Dalyvavimas ir mokinių įtraukimas į 

savaitės renginius pagal kultūros epochas 

Visi mokytojai Sausis – kovas 

14.  Prancūzų kalbos projektas – Senosios 

gimnazijos mokiniai su užsienio (Ispanija) 

mokyklos gimnazistais 

Ž.Vaičiūnienė, 

organizatoriai - 

rėmėjai Lietuvos 

prancūzų 

institutas 

Sausis – gegužė 

15.  Ekonomikos ir verslo olimpiada 

(mokyklinė) 

R. Abelkienė Sausio mėn. 

16.  Nacionalinis diktantas  R. Mackevičienė Vasario mėn. Palangos 

miesto viešojoje 

bibliotekoje 

17.  Anglų kalbos konkursas 9-10/I-II 

gimnazijos kl. (mokyklos etapas) 

A. Janušienė 

(rašymo dalis), K. 

Galdikė (dalis 

žodžiu) 

Vasario mėn. 

18.  Miesto oratorinio meno konkursas (I-IV 

gimnazijos kl.) 

Visi anglų kalbos 

mokytojai 

Vasario mėn. 

19.  Teisinių žinių konkurso „Temidė“ I etapas A. Stonkus, R. 

Dargienė, I. 

Pociuvienė 

Vasario mėn. 

20.  Vasario 16-osios minėjimas R. Dargienė Vasario mėn. 

21.  Istorijos olimpiada  A. Stonkus, R. 

Dargienė, I. 

Pociuvienė 

Vasario mėn. 

22.  Renginys „Lietuvos Valstybės atkūrimo 

diena“ Vasario 16-ajai paminėti 

R. Radzevičienė, 

R. Piktuižienė 

Vasario mėn. 

23.  Dalyvavimas respublikiniame vertimų 

konkurse „ Tavo žvilgsnis“ ir „Kalbų 

kengūra“ 

L. Augucevičienė, 

G. Arlauskienė 

Vasario 3 d. 

 



24.  Miesto vokiečių kalbos olimpiada G. Arlauskienė Vasario 11 d. 

25.  Miesto prancūzų kalbos olimpiada Ž. Vaičiūnienė Vasario mėn. 

26.  Miesto rusų kalbos olimpiada L. Augucevičienė Vasario mėn. 

27.  Tinklinio turnyras „Geltona, žalia, 

raudona” 

D. Rakauskienė, 

I. Želnienė 

Vasario 14 d. 

Palangos sporto centro 

salėje, Ganyklų g.  

28.  Abiturientų šimtadienio šventė III ir IV klasių 

vadovai  

Vasario mėn. 

29.  Miesto anglų kalbos konkursas 9-10/I-II 

gimnazijos klasėms  

V. Kirilov Kovo 2d. 

Palangos Vlado 

Jurgučio 

progimnazijoje 

30.  Respublikinis vertimo ir iliustracijų 

konkursas „Tavo žvilgsnis“ 

K. Galdikė Iki kovo 15 d. 

31.  Specialistų paskaitos mokiniams apie 

lytiškumą 

I. Šniuolytė Kovo –balandžio mėn. 

32.  Žemės dienos renginiai. Informacinės 

pamokėlės, kiti renginiai. 

Visi gamtos 

mokytojai 

Kovo mėn. 

Pagal susitarimą 

33.  Antikos kultūros olimpiada R. Mackevičienė Kovo 5 d. VU 

Filologijos fakultete 

34.  Dailyraščio konkursas N. Šakinienė Kovo mėn. 

35.  Moksleivių kūrybos almanacho, skirto 

gimnazijos 100 metų jubiliejui, rengimas 

J. Galinauskienė 

A. Šeštokienė 

Iki 2022 m. kovo mėn. 

36.  Renginys „Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo diena“ skirtas Kovo 11-ajai 

paminėti 

R. Piktuižienė Kovo mėn. 

37.  Renginys Tarptautinei teatro dienai 

paminėti 

R. Radzevičienė Kovo mėn. 

38.  „Meilės laiškai Lietuvai“ 

 

II užsienio kalbos 

mokytojai 

Kovo mėn. 

39.  Tarpkultūrinis projektas  

„Velykų tradicijos ir papročiai“ 

L. Augucevičienė Kovo mėn. 

40.  Lietuvos prancūziškų dainų festivalis 

„L‘amour Change le Monde“  

 

Ž.Vaičiūnienė 2021 m. balandžio 10 d. 



41.  Daugiakalbystės olimpiada ,,Aš kalbu, tu 

kalbi – mes bendraujame!” 

Ž.Vaičiūnienė Organizatorių nurodytu 

laiku 

42.  Paroda „PAVASARIS“  D. Stonkuvienė Kovas – gegužė 

43.  Spartusis žygis „Palangos senoji gimnazija 

– Prezidento ąžuolas 2020“ 

D. Rakauskienė, 

I. Želnienė 

Kovo 10 d. 

Palangos senoji 

gimnazija – prezidento 

ąžuolas 

44.  Palangos prijungimo prie Lietuvos 100-

mečio renginiai 

Istorijos 

mokytojai, 

bibliotekininkės, 

klasių vadovai 

Kovo mėn. 

45.  Renginys „ Kovo 11 – Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimas“ 

I. Pociuvienė Kovo mėn. 

46.  Lietuvos geografijos olimpiados regioninis 

turas 

N. Vaišvilas Kovo mėn. 

47.  Ekonomikos ir verslo regioninė olimpiada R. Abelkienė Kovo mėn. 

48.  Ekonomikos egzaminas R. Abelkienė Kovo mėn. 

49.  Viktorina „ Palangos prijungimas prie 

Lietuvos“ IIG klasėms. 

I. Pociuvienė Kovo mėn. 

50.  Nuotraukų paroda „Gimnazija be sienų“ J. Vaičiulienė Kovo mėn. 

51.  Socialinių mokslų regioninė konferencija 

„Palangos 100-mečio labirintais“ 

organizavimas 

A. Stonkus, R. 

Dargienė, I. 

Pociuvienė,  

N. Vaišvilas, T. 

Mackevičienė, R. 

Abelkienė, J. 

Vaičiulienė 

Balandžio mėn. 

52.  Pilietiškumo akcija „Darom“ L. Toleikienė, 

klasių vadovai 

Balandžio mėn. 

53.  I ir II klasių visuomeninės veiklos 

pristatymas 

Pavaduotoja  

J. Vaičiulienė, 

klasių vadovai 

Balandžio mėn. 

54.  Sportuoja tik merginos – tinklinio turnyras D. Rakauskienė, 

I. Želnienė 

Balandžio 23 d. 

Palangos senosios 

gimnazijos sporto salėje 

55.  Renginys, skirtas Kultūros dienai paminėti  R. Radzevičienė, 

R. Piktuižienė 

Balandžio 15 d. 

56.  Moksleivių esė apie kalbą konkursas J. Galinauskienė Balandžio mėn. 



57.  Etninės kultūros olimpiada R. Kačerauskienė Balandžio 23 – 24 d. 

Kėdainiuose 

58.  Mokinių darbų knyga „ Palangos istorija”, 

skirta Palangos 100-mečiui 

A.Kaklienė, 

A.Janušienė 

Balandis – gegužė 

59.  Finansų olimpiada R. Abelkienė Kovas – balandis 

60.  Renginys „Padėkos šventė“  R. Radzevičienė, 

R. Piktuižienė 

Gegužės mėn. 

61.  Goethe instituto teatrų festivalis „Vokiečių 

kalbą į sceną“ 

G. Arlauskienė, 

R. Radzevičienė 

Gegužės mėn. Vilniuje 

62.  Paskutinio skambučio šventė R. Radzevičienė, 

R. Piktuižienė, 

klasių vadovai 

Gegužės mėn. 

63.  KKŽ laikymas 

Projektas „Duok ranką, mielas drauge” 

D. Rakauskienė, 

I. Želnienė 

Gegužės mėn. 

Palangos senosios 

gimnazijos sporto 

aikštyne 

64.  Teisinių žinių konkurso „Temidė“ 

regioninis etapas 

A. Stonkus Gegužės mėn. 

65.  Respublikinė geografijos olimpiada 

Palangoje (organizaciniai darbai ir mokinių 

dalyvavimas) 

N. Vaišvilas Gegužės 6 – 8 d. 

66.  Europos egzaminas R. Dargienė Gegužės mėn. 

67.  Temidė. Moksleivių veiklos vadovė R. Dargienė Gegužės mėn. 

68.  Patyriminės veiklos Dalykų 

mokytojai, I-III 

klasių vadovai 

Birželio mėn. 

69.  „Motorizuoti ir nepavojingi” – dviračių 

diena 

D. Rakauskienė, 

I. Želnienė 

Birželio mėn. 

prie vaikų žaidimo 

aikštelės – pušyne 

70.  „Motorizuoti ir nepavojingi” – moto diena D. Rakauskienė, 

I. Želnienė 

Birželio mėn. 

aikštėje prie Palangos 

m. Sporto centro arenos 

71.  Renginys Gedulo ir vilties dienai paminėti R. Radzevičienė, 

R. Piktuižienė 

Birželio 14 d. 

72.  Liepos 14 d. – Prancūzijos nacionalinė 

šventė Palangos  mieste, kultūrinėje 

erdvėje „I Love Palanga“ 

Ž.Vaičiūnienė Liepos 14 d. 

73.  Atestatų įteikimo aktas S. Žutautienė, IV 

klasių vadovai 

Liepos mėn. 



74.  Abiturientų stojimo rezultatų pristatymas IV klasių vadovai Rugpjūčio mėn. 

75.  Renginys, skirtas Europos kalbų dienai. Visi užsienio 

kalbų mokytojai 

Rugsėjo 26 d. 

76.  Mokslo festivalis ,,Erdvėlaivis Žemė“. 

Tyrėjų nakties renginių organizavimas 

Visi gamtos 

mokytojai   

Rugsėjo mėn. 

Klaipėdoje 

77.  Mokslo ir žinių šventė R. Radzevičienė, 

R. Piktuižienė 

Rugsėjo 1d. 

78.  „Palangos pajūris – Palangos vaikams” D. Rakauskienė, 

I. Želnienė 

Rugsėjo 3 d.  

Palangos pajūryje, prie 

centrinės gelbėjimo 

stoties 

79.  KKŽ laikymas 

Projektas „Duok ranką, mielas drauge” 

 

D. Rakauskienė, 

I. Želnienė 

Rugsėjo 10 d. 

Palangos senosios 

gimnazijos sporto 

aikštyne 

80.  Futbolo turnyras „Pajūrio žemaitukai, 

vienykitės“ 

 

D. Rakauskienė, 

I. Želnienė 

Rugsėjo 10 d. 

Palangos senosios 

gimnazijos sporto 

aikštyne 

81.  Lietuvos žydų genocido aukų atminimo 

diena 

R. Radzevičienė, 

R. Piktuižienė 

Rugsėjo 23 d. 

82.  Projektas „Sportuokim kartu” D. Rakauskienė, 

I. Želnienė 

Spalio 1d. 

Palangos senosios 

gimnazijos sporto salėje 

83.  Tarptautinės mokytojų dienos renginys R. Radzevičienė, 

R. Piktuižienė 

Spalio mėn. 

84.  Projektas „MARIJA, ŠVENTOJO 

ROŽINIO KARALIENĖ“  

D. Stonkuvienė, 

T. Mackevičienė 

Spalio mėn. 

85.  Goethe instituto organizuojama vokiečių 

kalbos savaitė“ O kaip vokiškai?” 

G. Arlauskienė Spalio mėn. 

86.  Respublikinis vertimų konkursas (ŠU) L. Augucevičienė Spalio mėn. 

87.  Paroda „RUDENS MINTYS“ D. Stonkuvienė Spalio – gruodžio mėn. 

88.  Kurorto muziejaus organizuojamas 

konkursas „Haiku Palangai“ 

Visos lituanistės Spalio mėn. Palangos 

kurorto muziejuje 

89.  Šventė „Moksleivių poezijos ruduo 

Palangoje“ 

Visos lituanistės Spalio mėn. Palangos 

senosios gimnazijos 

mažojoje aktų salėje 



90.  Pirmokų gimnazistų krikštynos I ir II klasių 

vadovai 

Spalio mėn. 

91.  Tolerancijos dienos renginiai TUC, visi klasių 

vadovai 

Lapkričio mėn. 

92.  Akcija ,,Diena be tabako“, skirta 

tarptautinei nerūkymo dienai 

Gimnazijos 

parlamentas, visi 

klasių vadovai 

Lapkričio mėn. 

93.  Šiaurės šalių literatūros savaitės 

organizavimas 

N. Šakinienė,  

L. Augucevičienė 

Lapkričio mėn. 

94.  Gimnazijos internetinės svetainės 

tvarkymas 

A.Šeštokienė Visus metus 

95.  Dalyvavimas K. Sabaliauskaitės ir „Baltų 

lankų“ trumpojo rašinio konkurse 

J. Galinauskienė Lapkričio mėn. 

96.  Europos Komisijos rengiamas vertimo 

konkursas „Juvenes Translatores“ 

V.Kirilov Lapkričio mėn. 

97.  Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada 

(11kl.) (mokyklos/ miesto etapai) 

A. Janušienė,  

J. Žulkus 

Lapkričio – gruodžio 

mėn. 

98.  Projektas „JESĖS MEDIS“  D. Stonkuvienė, 

T. Mackevičienė 

Lapkričio – gruodžio 

mėn. 

99.  Tarptautinė tolerancijos diena R. Radzevičienė, 

R. Piktuižienė 

Lapkričio mėn. 

100.  Netradicinės varžybos tolerancijos dienai D. Rakauskienė, 

I. Želnienė 

Lapkričio 15 d. 

Palangos senosios 

gimnazijos sporto salėje 

101.  Kariuomenės dienos paminėjimas A. Stonkus, R. 

Dargienė, I. 

Pociuvienė 

Lapkričio 23 d. 

102.  Tarptautinė tolerancijos diena  T. Mackevičienė Lapkričio 16 d. 

103.  Dalyvavimas Lietuvos geomokslų 

olimpiadoje 

Nerijus Vaišvilas Lapkričio mėn. 

104.  Dalyvavimas ekonomikos, verslo konkurse 

„Išminčius 2021“ 

R. Abelkienė Lapkričio mėn. 

105.  Draugo diena T. Mackevičienė Lapkričio mėn. 

106.  Naktinis krepšinis D. Rakauskienė, 

I. Želnienė 

Gruodžio mėn. 

Palangos sporto centro 

salėje Ganyklų g. 

107.  Kalėdinis spektaklis R. Radzevičienė Gruodžio mėn. 

108.  JAV ambasados konkursas  R. Radzevičienė, 

R. Piktuižienė 

Gruodžio mėn. 



109.  Kalėdiniai renginiai Visi menų ir 

technologijų 

mokytojai 

Gruodžio mėn. 

110.  Gimnazijos etapo lietuvių kalbos ir 

literatūros olimpiada 

R. Mackevičienė Gruodžio mėn. 

111.  Antikos kultūros mokyklinė olimpiada R. Mackevičienė Gruodžio mėn. 

112.  Gimnazijos etninės kultūros olimpiada R. Kačerauskienė Gruodžio mėn. 

113.  Advento skaitymai Lituanistai Gruodžio mėn. 

114.  Kalėdiniai renginiai  Visi gamtos 

mokytojai 

Gruodžio mėn. 

Gimnazijos erdvėse 

115.  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

organizuojamos krepšinio, tinklinio, 

lengvosios atletikos varžybos 

D. Rakauskienė, 

I. Želnienė 

Sausio – gruodžio mėn. 

116.  Tarptautinio projekto Erasmus+ „Cultural 

heritage and values education in European 

schools“ koordinavimas 

A. Kaklienė 

 

Visus metus 

117.  Kalėdinis renginys Palangos palaikomojo 

skyriaus ligoniams „Pasidalink šiluma“ 

M. Bukytė Gruodžio mėn. 

118.  ŽIEMOS instaliacijos D. Stonkuvienė Gruodžio mėn. 

119.  Meninė – poetinė kompozicija „Kalėdų 

išvakarėse“ 

II užsienio kalbų 

mokytojai 

Gruodžio mėn. 

120.  „Žiemos ekranai“ filmų peržiūra II užsienio kalbų 

mokytojai 

Gruodžio mėn. 

121.  Gruodžio 9-oji – tarptautinė antikorupcijos 

diena 

Visi klasių 

vadovai 

Gruodžio mėn. 

122.  Kalėdinė mugė Visi klasių 

vadovai 

Gruodžio mėn. 

123.  Naujametinis karnavalas  

 

Visi klasių 

vadovai, 

gimnazijos 

parlamentas 

Gruodžio mėn. 

124.  Sniego gniūžtės stovyklos T. Mackevičienė Gruodžio mėn. 

 

 

5. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA 

 

2020 metų veiklos analizė: 



          2020 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: „Olimpinių vertybių ugdymas“, „Darbas su 

Microsoft Office aplinka“, ISM lektorių paskaita apie bendravimą su tėvais. Metodikos grupės 

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. Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa 

„Sistemingas personalizuotas mokymas(is) 

siekiant dermės tarp standartizuotų akademinių 

pasiekimų ir asmeninės mokinio pažangos“. 

Seminarai, kursai, edukaciniai ir kiti 

kvalifikacijos tobulinimo renginiai pagal   

Palangos PŠT programą  

J. Vaičiulienė, 

PŠT  

Kovas, spalis, 

lapkritis 

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, skaitmeninio ugdymo 

turinio atnaujinimas 

Visi mokytojai Nuolat  

7. Išvažiuojamasis kvalifikacijos tobulinimo 

seminaras 

L.Šidlauskas, 

Metodikos tarybos 

pirmininkas 

Mokinių 

atostogų metu 

8. 

 

Vasaros kursai pagal pasirinkimą  Dalykų mokytojai Birželio – 

liepos mėn. 

9. Dalyvavimas informaciniuose seminaruose dėl Dalykų mokytojai Oganizatorių 



ugdymo turinio atnaujinimo nurodytu laiku 

 

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. Kiekvienoje metodikos grupėje įvyks „Pamoka-studija“. 

 

6. MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS PROGRAMA 

 

2020 metų veiklos analizė: 

           2020 metais Gimnazijos mokytojų taryba posėdžiuose sprendė nuotolinio ugdymo, 

mokinių pažangumo, lankomumo, brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų problemas, 

analizavo rezultatus. Nagrinėjo bendradarbiavimo Gimnazijoje, mokinių asmeninės pažangos, 

Gimnazijos mikroklimato, valstybinių egzaminų, nuotolinio ugdymo, etatinio darbo apmokėjimo 

situaciją. Pritarė 2020 – 2021 mokslo metų ugdymo planui, analizavo pusmečių rezultatus.  

Tikslas:  

           Mokymo(si) proceso efektyvumo gilinimas, bendradarbiavimo skatinimas. 

Uždaviniai: 

1. Tobulinti skaitmeninio turinio ir nuotolinio darbo 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. Skaitmeninės vadybos priemonės ir skaitmeninės 

pamokos turinio priemonės 

J.Vaičiulienė Vasaris 

3. Gimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupės 

ataskaitos svarstymas. Išvadų ir rekomendacijų 

aptarimas 

J. Vaičiulienė, 

M. Bukytė 

Balandis 

4. Ugdymo plano 2021 – 2022 m. m. projekto svarstymas J.Vaičiulienė Gegužė 

5. 1.II pusmečio ir metinių rezultatų aptarimas. Mokinio 

asmeninės pažangos pamokoje analizė. 

2.Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę. Vasaros darbų 

skyrimas 

J.Vaičiulienė Birželis 

6. 1.Pasirengimas 2021 – 2022  mokslo metams. 

2.Valstybinių brandos egzaminų rezultatų lyginamoji 

analizė ir tendencijos.  

L.Šidlauskas 

 

 

Rugpjūtis  



3.Abiturientų stojimas į aukštąsias mokyklas. Klasių vadovai 

7. Susitarimai dėl kontaktinių, konsultacinių, 

neformaliojo ugdymo ir kt. valandų etatinio 

apmokėjimo kontekste 

L.Šidlauskas 

  

Rugsėjis  

8. Pirmokų ir trečiokų gimnazistų adaptacijos rezultatai, 

tendencijos, rekomendacijos  

Socialinis pedagogas Spalis 

 

9. 2021 metų lankomumo analizė, tendencijos, 

rekomendacijos  

Socialinis pedagogas Lapkritis 

10. Mokytojų atestacijos plano tvirtinimas J. Vaičiulienė Gruodis 

 

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 

2020 metų veiklos analizė:  

2020 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, nuotolinio ugdymo organizavimo 

klausimus, svarstė etatinio darbo apmokėjimo įvedimo problemas ir kt. Veiklą vykdė devynios 

metodikos grupės, sudarytos direktoriaus įsakymu pagal dėstomus dalykus: lietuvių kalbos ir 

literatūros, anglų kalbos, antrosios užsienio (rusų, vokiečių, prancūzų) kalbos, socialinių mokslų, 

gamtos mokslų, matematikos ir informatikos, menų, fizinio ugdymo 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 personalizavimo ir diferencijavimo.  

 3. Skatinti Gimnazijos vertybių puoselėjimą.  

 4. Tobulinti skaitmeninio mokymosi turinio taikymo pamokose kompetencijas. 

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. 2020 metų metodinės veiklos aptarimas. Metų 

plano tvirtinimas 

Metodikos grupių 

pirmininkai 

Sausis 

4. Metodikos tarybos posėdis „Pasidalijimas 

patirtimi dėl skaitmeninio pamokos turinio 

naudojimo ir kūrimo“ 

J. Vaičiulienė, 

metodikos grupių 

pirmininkai 

Vasaris 

5. Bandomasis lietuvių kalbos egzaminas S. Žutautienė, 

lietuvių k. ir 

literatūros 

metodikos grupė 

Vasaris 

6. Tarpdalykinė integracija. 

Pamokos studija. 

D. Rakauskienė 

I. Želnienė 

Vasario, 

kovo mėn. 

7. Dalyvavimas Klaipėdos universiteto 

konferencijoje „Gimtosios kalbos upės ir upeliai“ 

N. Šakinienė Vasaris 

8. Bandomasis matematikos ir informacinių 

technologijų egzaminas 

Matematikos ir IT 

metodikos grupė 

Vasaris  

9. Konferencija „Lengvi gimtosios kalbos sparnai“ J. Galinauskienė Vasaris  

10. Bandomasis anglų kalbos egzaminas IV kl. Visi anglų kalbos 

mokytojai 

Kovas 

(tikslas –

vykdyti 

pasibaigus 

karantinui) 

11. Bandomieji gamtos mokslų egzaminai Gamtos mokslų 

metodikos grupė 

Kovas 

12. Bandomasis istorijos egzaminas R.Dargienė, 

I. Pociuvienė, 

A. Stonkus 

Kovas 

13. Abiturientų brandos darbų gynimas S. Žutautienė Kovas  

14. Metodinės tarybos posėdis „Brandos egzaminų 

organizavimo ir vykdymo naujovės“ 

J. Vaičiulienė,  

S. Žutautienė 

Kovas  

15. Gimtosios kalbos dienos organizavimas Lituanistai Kovas 

16. Bandomasis lietuvių kalbos ir literatūros 

egzaminas abiturientams 

Visos lituanistės Balandis 

17. Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita abiturientams Visos lituanistės Kovas 

18 Dalyvavimas lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytojų asociacijos „Lituanistų sambūris“ 

veikloje 

J. Galinauskienė, 

R. Kačerauskienė, 

A. Šeštokienė, 

N. Šakinienė 

Visus metus 

19. Patikrinamasis kontrolinis darbas III klasių 

gimnazijos mokiniams 

J. Vaičiulienė,  

anglų k. metodikos 

Balandis 



grupė 

20. Gamtos mokslų savaitė A.Žemaitaitienė Balandis  

 Patikrinamasis kontrolinis darbas III gimnazijos 

klasėms 

Anglų kalbos 

mokytojai 

Balandžio – 

gegužės 

mėn. 

21. Užsienio kalbų mokėjimo lygių nustatymas 

antrokams 

S. Žutautienė Gegužė 

22. Palangos gamtos mokslų olimpiada ( PGMO) 

aštuntokams 

A. Žemaitaitienė 

M. Bukytė 

Gegužė 

23. Bandomasis matematikos egzaminas J. Vaičiulienė, 

matematikos 

metodikos grupė 

Gegužė 

24. Bandomasis informacinių technologijų egzaminas A. Knietienė Gegužė  

25. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų 

organizavimas ir vykdymas 

S. Žutautienė Gegužė 

26. Metodikos grupių susirinkimai Metodikos grupių 

pirmininkai 

Pagal 

poreikį, ne 

rečiau kaip 

kartą per 

mėnesį 

27. Metinių – projektinių darbų gynimo sesija Vertinimo grupių 

pirmininkai 

Birželis  

28. Valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų 

organizavimas ir vykdymas 

S. Žutautienė Gegužė, 

birželis 

29. Metodikos grupės susirinkimas. 

Pranešimas „Socialinių emocinių kompetencijų 

ugdymas nuotolinio mokymo kontekste“ 

 

L. Augucevičienė 

 

 

 

 

 

 

Gegužė  

30. Patyriminių veiklų savaitės planavimas ir 

organizavimas 

Visi dalykų 

mokytojai 

Birželis 

31. Ilgalaikių planų sudarymas ir koregavimas Anglų kalbos 

mokytojai 

Rugpjūčio 

24 – 31 d. 

32. Europos kalbų dienos paminėjimas. Viktorinos I – 

IV klasėse. 

Anglų kalbos 

mokytojai  

Rugsėjo 26 

d. 

33. Brandos egzaminų rezultatų analizė pagal 

užduočių atlikimo rezultatus (NEC-o lyginamųjų 

analizių suvestinės). Išvados ir tobulinimo 

galimybės 

Visų metodikos 

grupių pirmininkai 

Rugsėjis 

34. Metinių – projektinių darbų temų tvirtinimas S. Žutautienė Spalis 



 

Laukiamas rezultatas: 

 Organizuojami metodikos grupių ir metodinės tarybos posėdžiai, kuriuose 

svarstomos svarbiausios metodinės aktualijos, dalijamasi 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 

 

      2020 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 

35. Asmeninė pažangos matavimo iššūkių ir 

galimybių aptarimas klasių vadovų metodikos 

grupėje. Formos koregavimas 

M. Bukytė, 

J. Vaičiulienė, 

klasių vadovai 

Spalis 

36. Gamtos mokslų olimpiadų pirmojo turo 

organizavimas 

Gamtos mokslų 

metodikos grupė 

Lapkritis 

37. Dalyvavimas miesto metodikos grupių veikloje Metodikos grupių 

pirmininkai 

Pagal 

miesto 

metodikos 

planą 

38. Tarpusavio pamokų stebėjimas ir aptarimas 

„Pamoka – studija“ 

J. Vaičiulienė, 

dalykų mokytojai 

Nuolat 

39. Advento skaitymai  Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojai 

Gruodis 

40 Pokalbių ciklas I – IIG klasių mokiniams 

„Palangos istorijos pėdsakais“ 

I. Pociuvienė Gruodis 

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

42. Visų metodikos grupių dalykiniai susirinkimai  Metodikos grupių 

pirmininkai 

Nuolat 

 

43. Metodikos grupių veiklos pagal parengtas 

programas 

Metodikos grupių 

pirmininkai 

Nuolat 

 

44. Atviros integruotos pamokos Metodikos grupių 

pirmininkai 

Nuolat 

45. Paskaitų, edukacinių išvykų mokiniams 

organizavimas 

Visų dalykų 

mokytojai 

Pagal 

poreikį ir 

lektorių 

galimybes 

46. Mokytojų susirinkimai pagal mokomas klases J. Vaičiulienė,  

S. Žutautienė,  

I. Šniuolytė, 

socialinis pedagogas 

Du kartus 

per metus 



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 renginius. Gimnazijos mokiniai dalyvavo Palangos gintaro ir kurorto muziejų 

edukacinėse veiklose, Kretingos, Klaipėdos gimnazijų organizuojamuose renginiuose, bendruose 

projektuose, bendradarbiavo su Palangos miesto kultūros ir jaunimo centru, su Palangos parapija, 

Klaipėdos universitetu. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su ISM, atnaujinta sutartis su 

Šiaulių rajono Kuršėnų kultūros ir jaunimo centru. Taip pat gimnazistai švenčių proga parengė 

nuotolinius sveikinimus Palangos ligoninės slaugos skyriaus pacientams ir Palangos miesto 

globos namų gyventojams. 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 tarptautiniuose projektuose. 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. 

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.  ISM universiteto lektorių paskaita 

abiturientams 

J. Vaičiulienė,  

J. Vaišvilė,  

R. Abelkienė 

Vasaris 

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 

Numatoma 

mėnesio 

planuose 

5.  Bendradarbiavimo su kitomis Lietuvos 

mokyklomis, bendrų renginių organizavimas 

Direktoriaus 

pavaduotojai, dalykų 

mokytojai 

Numatoma 

mėnesio 

planuose 



6.  Susitikimų su buvusiais mokiniais 

organizavimas 

J. Vaišvilė, 

klasių vadovai, 

mokytojai 

Numatoma 

mėnesio 

planuose 

7.  Gimnazijos pristatymas Palangos pagrindinių 

mokyklų mokiniams ir jų tėvams 

J. Vaičiulienė,  

T.Mackevičienė, 

mokinių parlamentas 

Kovas 

8.  Informacijos apie buvusius mokinius kaupimas  J. Vaišvilė Nuolat 

9.  Vieši koncertai, parodos, renginiai Palangos 

miesto bendruomenei 

L. Šidlauskas,  

menų metodikos 

grupė, Mokinių 

parlamentas, dalykų 

mokytojai 

Numatoma 

mėnesio 

planuose 

10.  Bendradarbiavimo sutarčių su Kretingos 

muziejumi, Lietuvos kariuomenės Karo 

prievolės ir komplektavimo skyriumi, Lietuvos 

šaulių sąjungos Vakarų (jūros) šaulių 3-osios 

rinktinės Palangos 306 kuopa pasirašymas 

L. Šidlauskas Numatoma 

mėnesio 

planuose 

11.  Bendradarbiavimo su Palangos ŠPT plėtojimas J. Vaičiulienė Numatoma 

mėnesio 

planuose 

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 

Numatoma 

mėnesio 

planuose 

15.  Bendradarbiavimo su Palangos gintaro 

muziejumi, Dr. Jono Šliūpo memorialinės 

sodybos muziejumi plėtojimas 

L. Šidlauskas, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

Numatoma 

mėnesio 

planuose 

16.  Bendradarbiavimas su Erasmus+ projekto 

partneriais 

A. Kaklienė Pagal 

projekto 

veiklos 

programą 

17.  Kūrybinė teatro stovykla kartu su Kuršėnų 

kultūros centru 

J. Vaičiulienė Liepa 

18.  Trišalių susitikimų organizavimas Pavaduotojai 

ugdymui, klasių 

vadovai 

Numatoma 

mėnesio 

planuose 

 

9. BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 

 

2020 m. veiklos analizė: 

Gimnazijos biblioteka siekia patenkinti bendruomenės narių skaitymo poreikius 

 aprūpindama tiek grožine, tiek šakine, metodine literatūra. Bibliotekos fondas kryptingai 

komplektuojamas. Nuolat atnaujinamas vadovėlių fondas, mokiniai aprūpinami naujausia 



mokomąja literatūra. Skaitykloje yra sudarytos sąlygos mokytojų ir mokinių savarankiškam 

darbui, įrengta 16 kompiuterizuotų darbo vietų, skirtų informacijos paieškai, apdorojimui, 

projektų rengimui. Taip pat yra galimybė vesti pamokas. Bibliotekoje įdiegta kompiuterinė 

programa TAMO. Visas bibliotekos fondas perkeliamas į kompiuterinį katalogą, kuris 

palengvina visus bibliotekos darbo procesus. 

2019-2020 mokslo metai buvo labai įtempti, du kartus šalyje paskelbtas Valstybės 

lygio karantinas, taip pat tenka dirbti Gimnazijos renovacijos sąlygomis. Todėl savo veiklą 

vykdėme nuotoliniu būdu, savo paslaugas perkeldami į virtualią erdvę. Inicijavome, kad 

Palangos viešoji biblioteka suteiktų nemokamą prieigą prie skaitmeninės Vyturio bibliotekos. 

Išsiuntėme mokytojams ir mokiniams prisijungimo kodą prie šios bibliotekos. Paskelbėme 

Gimnazijos internetinėje svetainėje nemokamų bibliotekų ir knygynų sąrašą. Taip pat svetainėje 

paskelbėme mokiniams skaitymo  rekomendacijas Kalėdų atostogų metu. Kiekvienais metais 

biblioteka įsijungia į Šiaurės šalių literatūros savaitės renginius. Šiais metais paruošėme 

Gimnazijos interneto svetainėje virtualų pristatymą, išsiuntėme mokytojams ir mokiniams 

informaciją, paprašėme lietuvių kalbos mokytojų, kad jie su mokiniais susipažintų su Šiaurės 

šalių rašytojų knygomis. Taip pat paskelbėme visiems informaciją apie virtualų susitikimą su 

islandų rašytoja A. Olafsdottir. Esame šventės „Moksleivių poezijos ruduo Palangoje“ partneris. 

Tradiciškai įsteigiame prizą jauniesiems poetams už jų kūrybinius ieškojimus. Suorganizavome 

dvi akcijas bendruomenei: „Gimnazijos Metų knygos rinkimus” bei kalėdinę knygų akciją 

„Padovanok knygą bibliotekai”. Kiekvienais metais įsijungiame į respublikinę akciją „Metų 

knygos rinkimai 2020“, kurios metu paruošiame siūlomų knygų pristatymą, jį skelbiame 

Gimnazijos svetainėje, išsiunčiame bendruomenei bei bendradarbiaujame su lietuvių kalbos 

mokytojomis viešinant šį renginį. Šiais mokslo metais, neturėdami galimybės pravesti 

bibliografinių pamokų I klasių gimnazistams, inicijavome 5 susitikimus jiems Palangos viešojoje 

bibliotekoje. Jų metu I klasių gimnazistai susipažino su bibliotekos struktūra, išmoko naudotis 

elektroniniu katalogu. II klasių mokiniams bibliotekos vedėja išsiuntė paruoštas skaidres 

„Informacinių gebėjimų ugdymas“ bei mokomąjį filmuką „Informacijos paieška bendrųjų 

gebėjimų mokymui“. Paprašėme, kad lietuvių kalbos mokytojos aptartų savo pamokose 

informacijos paiešką įvairiose informacijos laikmenose. Šiais mokslo metais įsijungėme į 

gimnazijos projektus „Viduramžių savaitė gimnazijoje“, „Baroko savaitė gimnazijoje“ ir 

parengėme virtualias parodas „10 garsiausių viduramžių išradimų“, „Baroko literatūros žanrų 

įvairovė“. Parengta 15 virtualių parodų, skirtų istorinėms, pilietinėms, valstybinėms šventėms 

paminėti. Analizuotas vadovėlių poreikis, vykdytos mokytojų apklausos. Jų rezultatai aptarti 

Gimnazijos tarybos posėdyje. Vykdome katalogo kūrimą TAMO bibliotekoje. 

Tikslas: 

 Tikslingai ir nuosekliai atnaujinant programinės literatūros, informacinių šaltinių ir 

vadovėlių fondą, visapusiškai tenkinti mokyklos bendruomenės narių informacinius poreikius,  

savo fondais, aplinka ir veikla dalyvauti ugdymo procese, sudarant sąlygas asmenybei 

savarankiškai tobulėti.   

 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. „Metų knygos rinkimai 2020“.  

Dovanotų knygų anonsavimas (Kalėdinė akcija 

„Padovanok knygą bibliotekai 2020“ 

A.Jazbutienė, 

J.Vaišvilė 

Sausis,  

Gimnazijos interneto 

svetainė 

2. Virtuali paroda, skirta Sausio 13-ajai paminėti A.Jazbutienė, 

J.Vaišvilė 

Sausis,  

Gimnazijos interneto 

svetainė 

3. Virtuali paroda Motiejui Valančiui paminėti  

(220 gimimo metinės) 

A.Jazbutienė, 

J.Vaišvilė 

Vasaris, 

Gimnazijos interneto 

svetainė 

4. Virtuali paroda „SU VASARIO 16-ĄJA!“  

J.Šliūpui (160 gimimo metinės) 

A.Jazbutienė, 

J.Vaišvilė 

Vasaris,  

Gimnazijos interneto 

svetainė 

5. Virtuali paroda, skirta Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti  

A.Jazbutienė, 

J.Vaišvilė 

Kovas, 

Gimnazijos interneto 

svetainė 

6. Palangos senosios gimnazijos bendruomenės 

fotonuotraukų paroda „Mano miestas“, skirta 

Palangos grąžinimo Lietuvai šimtmečiui 

A.Jazbutienė, 

J.Vaišvilė 

Balandis 2 d., 15 val. 

Palangos viešosios 

bibliotekos 

internetinė skaitykla 

7. Viktorina „Palanga - mano miestas“, skirta 

Palangos grąžinimo Lietuvai šimtmečiui 

A.Jazbutienė, 

J.Vaišvilė, 

I. Pociuvienė 

Balandis, 

PSG, Vasario 16-

osios g. 6 

8. Vadovėlių poreikio tyrimas, vadovėlių fondo 

analizė 

A.Jazbutienė Kovas, balandis, 

nuotoliniu būdu 

9. Virtuali paroda, skirta Klasicizmo savaitei 

gimnazijoje 

A.Jazbutienė, 

J.Vaišvilė 

Balandis,  

Gimnazijos interneto 

svetainė 

10. Virtuali paroda Stefai Večerskytei-Daukšienei 

paminėti (95 gimimo metinės) 

A.Jazbutienė, 

J.Vaišvilė 

Gegužė, 

Gimnazijos interneto 

svetainė 

11. Naujų vadovėlių užsakymas, gavimas ir 

paruošimas išduoti 

A.Jazbutienė Gegužė 

12. Informacinių gebėjimų ugdymas II klasių 

mokiniams 

A.Jazbutienė Gegužė 

13. Virtuali paroda, skirta Birželio 14-ajai paminėti. A.Jazbutienė, 

J.Vaišvilė 

Birželis, 

Gimnazijos interneto 

svetainė 

14.  Virtuali paroda Vytautui Mačerniui paminėti 

(100 gimimo metinės) 

A.Jazbutienė, 

J.Vaišvilė 

Birželis, 

Gimnazijos interneto 

svetainė 

15. Vadovėlių dalykų mokytojams, III, IV klasių 

mokiniams surinkimas 

A.Jazbutienė Birželis 

16. Mokslo ir žinių diena. Virtualus sveikinimas arba 

stendinė paroda. 

A.Jazbutienė, 

J.Vaišvilė 

Rugsėjis, 

interneto svetainė 

arba biblioteka 



17. Spaudinių ir knygų paroda Antanui 

Vienažindžiui paminėti (180 gimimo metinės) 

A.Jazbutienė, 

J.Vaišvilė 

Rugsėjis, 

biblioteka 

18. Vadovėlių dalykų mokytojams, III, IV klasių 

mokiniams išdavimas 

A.Jazbutienė Rugsėjis, spalis, 

bibliotekos sandėlis 

19. Bibliografinių gebėjimų ugdymas, I klasių 

gimnazistų supažindinimas su naudojimosi 

biblioteka taisyklėmis 

A. Jazbutienė, 

I gimn. klasių 

vadovai 

Rugsėjis, spalis, 

biblioteka 

20. Spaudinių ir knygų paroda, skirta Ramutei 

Skučaitei paminėti (80 m.) 

A.Jazbutienė, 

J.Vaišvilė 

Spalis, 

biblioteka 

21. Šiaurės šalių literatūros savaitės renginiai 

 

A.Jazbutienė, 

J.Vaišvilė, 

N.Šakinienė 

Lapkritis, 

biblioteka 

22. Knygų ir spaudinių paroda Algimantui Čekuoliui 

paminėti (90 m.) 

A.Jazbutienė, 

J.Vaišvilė 

 

Lapkritis, 

biblioteka 

23. Akcija „Gimnazijos Metų knygos rinkimai“ A.Jazbutienė, 

J.Vaišvilė 

 

Lapkritis, gruodis 

Biblioteka 

24. Kalėdinė akcija „Dovanoji knygą – dovanoji 

pasaulį 2021“ 

A.Jazbutienė, 

J.Vaišvilė, 

klasių vadovai 

Lapkritis, gruodis, 

biblioteka 

25. Stendinė ir knygų paroda, skirta Švietimo 

epochos savaitei gimnazijoje paminėti 

A.Jazbutienė, 

J.Vaišvilė 

Lapkritis,  

Gimnazijos interneto 

svetainė 

26. Respublikinė akcijos „Metų knygos rinkimai 

2021“ anonsavimas, sklaida, pristatymas  

A.Jazbutienė, 

J.Vaišvilė, 

lietuvių kalbos 

mokytojai 

Gruodis, 

biblioteka 

27. Bibliotekos vadovėlių fondo priežiūra, 

komplektavimas, tvarkymas, nurašymas 

 

A.Jazbutienė Nuolat 

 

28. Bibliotekos knygų fondo priežiūra, 

komplektavimas, tvarkymas, nurašymas  

J.Vaišvilė Nuolat 

29. „Nauja ir įdomu“. 

Naujai gautų knygų anonsavimas 

A.Jazbutienė, 

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 

bibliotekoje parodas, kūrybinius darbus 

A.Jazbutienė, 

J.Vaišvilė 

Nuolat, 

biblioteka 

32. Vykdyti bibliotekos veiklos sklaidą Gimnazijos 

svetainėje 

A.Jazbutienė, 

J.Vaišvilė 

Nuolat 

33. Bendradarbiauti su Palangos mokyklų 

bibliotekomis, Palangos viešąją biblioteka, 

Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų 

A.Jazbutienė, 

J.Vaišvilė 

Nuolat 



asociacija 

34. Katalogo kūrimas, darbas TAMO bibliotekoje A.Jazbutienė, 

J.Vaišvilė 

Nuolat 

35. Saviugda 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. Organizuotas renginys gimnazijos bendruomenei, 1 renginys miesto 

bendruomenei, pravestos 4 bibliografinės, informacinės, pažintinės pamokos I klasių 

gimnazistams ir 5 informacinio raštingumo pamokos II klasių gimnazistams, organizuotos 2 

akcijos mokiniams, parengta ir eksponuota 15 parodų istorine, pilietine, literatūrine tematika. 

Pildomas TAMO bibliotekos katalogas. 

                                         

10. UGDYMO KARJERAI VEIKLOS PROGRAMA 

2020 m. m. veiklos analizė. Karjeros planavimas stebimas nuosekliai, siekiant 

suteikti pagalbą mokiniui tikslingai susidaryti individualaus ugdymo planą ir siekti tolesnio 

mokymosi. 2019-2020 m. m. įvykdytos tikslinės veiklos: 

1. Karjeros diena Gimnazijoje.  

2. Tikslinė išvyka į mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodą STUDIJOS 

2020. 

3. II klasės gimnazistų išvyka į Studijų regatą Klaipėdoje. 

4. III – IV klasių išvyka į ISM Vadybos ir ekonomikos universitetą. 

5. IV klasių gimnazistams paskaita su Lilija Vitkauskiene „Streso valdymas prieš 

egzaminus”. 

6. III – IV klasių gimnazistams LAMA BPO vyriausios konsultantės V. 

Juodzevičienės paskaita. 

7. II klasių gimnazistams užsiėmimas „Karjeros planavimo žingsniai“. 

8. II klasės gimnazistams pateikiami Profesinių interesų testai, prieš sudarant 

individualius ugdymo planus III gimnazijos klasei. 

9. IV klasių grupei gimnazistų nupirkta paslauga UAB KALBA.LT „Darnaus 

žmogaus centro“ NM testas. 

10. I – IV klasėms informacijos sklaida per socialinius tinklus ir elektroninį 

dienyną TAMO. 

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 pasidalija studijų bei profesine patirtimi buvę gimnazijos 

ugdytiniai. 



14. Atlikta IV klasių gimnazistų apklausa dėl būsimų studijų ir egzaminų 

pasirinkimo. 

15. Ugdymo karjerai užsiėmimai integruojami į technologijų, ekonomikos ir verslo 

pamokas, klasės vadovų, dalykų mokytojų darbą. 

16. Gimnazistai konsultuojami dėl individualių planų sudarymo ir pasirinkimo 

galimybių. 

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.  Dalyvavimas virtualioje XIX tarptautinėje 

mokymosi, žinių ir karjeros planavimo 

parodoje STUDIJOS 2021 

J. Vaišvilė, 

III klasių vadovai 

Vasaris – kovas 

Nuotoliniu būdu 

2.  Antrokų gimnazistų supažindinimas su 

individualaus plano sudarymo galimybėmis ir 

stojimų reikalavimais   

J.Vaičiulienė, 

J. Vaišvilė 

 

Kovas 

Nuotoliniu būdu 

3.  IV kl. Gimnazistams paskaita „Streso valdymas 

prieš egzaminus” 

S. Žutautienė, 

J. Vaišvilė 

 

Balandžio mėn. 

Nuotoliniu būdu 

4.  LAMA BPO individualios konsultacijos IV 

klasių gimnazistams  

J. Vaišvilė, 

S. Žutautienė 

Per mokslo metus 

Nuotoliniu būdu 

5.  Pagalba klasių vadovams mokinių profesinio 

pasirinkimo klausimais 

J. Vaišvilė,  

S. Žutautienė 

Per mokslo metus 

Nuotoliniu būdu 

6.  Informacijos apie ugdymo karjerai veiklas 

viešinimas gimnazijos svetainėje  

J. Vaišvilė,  

A.Konariovas 

Per mokslo metus 

7.  Bendradarbiavimas su Erasmus+ programos 

dalyviais ir bendros veiklos profesinio 

informavimo temomis 

J. Vaišvilė, 

A. Kaklienė 

Per mokslo metus 

8.  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. 

Nuotoliniu būdu 



Laukiamas rezultatas: 

 

1. Įgyvendinta 70 proc. numatytos programos.  

2. 60 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 metų veiklos analizė: 

 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, dalyvaujantys savivaldos veikloje, įgijo 

patirties, kaip organizuoti renginius, spręsti aktualius klausimus diskusijų būdu, atstovauti savo 

interesams Gimnazijos taryboje. Mokinių parlamentas organizavo savo narių aktyvius mokymus 

komandos formavimuisi, apskrito stalo diskusijas, kuriose sprendė aktualius mokyklinio 

gyvenimo klausimus. Mokinių parlamentas nuotoliniu būdu organizavo ir padėjo organizuoti 

tradiciniais tapusius renginius Gimnazijoje: Pižamadienį, akciją „Neužmirštuolė“, skirtą Sausio 

13-osios aukoms atminti, prevencines akcijas prieš rūkymą, korupciją, kino 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. 

5. Skatinti savivaldos atstovų sąmoningumą ir aktyvų įsitraukimą į gimnazistų atstovavimą. 

Prioritetas:  

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

tradicijomis puoselėjimas. 

9.  Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų bei 

organizacijų pristatymai I – IV klasių 

gimnazistams 

J. Vaišvilė Per mokslo metus 

Nuotoliniu būdu 

10.  IV kl. gimnazistų apklausa „Egzaminų ir 

būsimųjų studijų pasirinkimas“ 

J. Vaišvilė, 

IV klasių vadovai 

Spalis – lapkritis  

11.  Informacijos apie profesijas, studijas, karjeras 

ir pan. sklaida socialiniuose tinkluose ir TAMO 

dienyne 

J. Vaišvilė Per mokslo metus 

 



 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Atsakingas Vykdymo 

laikas 

1. Dalyvauti, organizuojant Sausio 13–osios 

paminėjimą. Akcijos „Neužmirštuolė“ 

organizavimas 

T.Mackevičienė, 

mokinių parlamentas 

Sausio mėn. 

2. Posėdis dėl mokinio elgesio taisyklių laikymosi T.Mackevičienė, 

mokinių parlamentas 

Vasario mėn. 

3. Diskusija Valentino dienos proga T. Mackevičienė, 

mokinių parlamentas 

Vasario mėn. 

4. Lietuvos valstybės diena T.Mackevičienė, 

mokinių parlamentas 

Vasario 15 d. 

5. Diskusijos dėl patyčių ir smurto, psichoaktyvių 

medžiagų vartojimo prevencijos organizavimas 

T.Mackevičienė, 

mokinių parlamentas 

Kovo mėn. 

6. Mokinių parlamento posėdis dėl „Savaitės be 

patyčių“ renginių 

 

T.Mackevičienė,  

S. Žutautienė, 

mokinių pralamentas 

Kovo mėn. 

7. Dalyvavimas, organizuojant akciją „Mėnuo be 

patyčių“ 

T.Mackevičienė,  

S. Žutautienė, 

mokinių pralamentas 

Kovo mėn. 

9. Orientacinių varžybų organizavimas Palangos 

šimtmečio proga 

T. Mackevičienė, 

mokinių parlamentas 

Balandžio 

mėn. 

10. „Spalvota diena“ – labdaros akcija T. Mackevičienė, 

Gimnazijos 

parlamentas, 

S. Žutautienė 

Balandžio 19 

d. 

11. Švaros žygio organizavimas T. Mackevičienė, 

mokinių parlamentas 

Gegužės 

mėn. 

12. Išplėstinis mokinių parlamento posėdis 

„Neformaliojo švietimo būrelių veikla 

gimnazijoje“ 

T.Mackevičienė, 

mokinių parlamentas 

Gegužės 

mėn. 

13. Diskusijos „Kaip tobulinti Gimnazijos veiklą 

kitais mokslo metais“ organizavimas 

T.Mackevičienė, 

mokinių parlamentas 

Gegužės 

mėn. 

14. Mokinių parlamento posėdis dėl metų veiklos 

programos, atstovų rinkimų į Gimnazijos tarybą 

T. Mackevičienė, 

M. Lisovojytė 

Rugsėjo mėn. 

15. Dalyvavimas Mokytojų dienos paminėjimo 

šventėje 

T. Mackevičienė, 

mokinių parlamentas 

Spalio 5 d. 

16. Įdomių protmūšių organizavimas T. Mackevičienė, 

mokinių parlamentas 

Spalio mėn. 

17. Dalyvavimas iššūkiuose „Nelauk Naujųjų metų, 

o įpročius ugdyk dabar“ 

T. Mackevičienė, 

mokinių parlamentas 

Lapkričio 

mėn. 

18. Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimo 

organizavimas 

T.Mackevičienė, 

mokinių parlamentas 

Lapkričio 

mėn. 

19. Prevencinė akcija prieš rūkymą T.Mackevičienė, 

mokinių parlamentas 

Lapkričio 

mėn. 

20. Filmų vakarų organizavimas T. Mackevičienė, Gruodžio 



mokinių parlamentas mėn. 

21. Akcijos organizavimas antikorupcijos dienai 

paminėti.  

T.Mackevičienė, 

mokinių parlamentas 

Gruodžio 

mėn. 

22. Mokyklinių karnavalo organizavimas. T. Mackevičienė, 

mokinių parlamentas 

Gruodžio 

mėn. 

23. Dalyvavimas gimnazijos vadovybės 

susirinkimuose, kai sprendžiamos mokinių 

problemos 

Parlamento 

prezidentė ir 

viceprezidentė 

Per mokslo 

metus 

24. Gimnazijos uniformų nešiojimo stebėsenos  

analizė 

T.Mackevičienė, 

mokinių parlamentas 

Per mokslo  

metus 

25. Gimnazijos mokinių parlamento rinkimų 

organizavimas 

T.Mackevičienė, 

mokinių parlamentas 

Vieną kartą 

per mokslo 

metus 

 

             

12. GIMAZIJOS UGDYMO APLINKOS TOBULINIMO PROGRAMA 

 

2020 m. m. veiklos analizė: 

 2020 m. birželio mėnesį Palangos miesto savivaldybė pradėjo Senosios gimnazijos 

rekonstrukcijos darbus. Buvo žinoma, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Gimnazijos mokiniai 

mokysis kitose patalpose, todėl Gimnazijos vadovybė per itin trumpą laiką organizavo mokytojų 

darbo priemonių, kurios bus reikalingos nuo rudens, atrinkimą ir supakavimą bei sandėliavimą, 

mokyklinių baldų, mokymo priemonių, kompiuterinės technikos išnešimą sandėliuoti, atrinkti 

tai, kas galės būti naudojama kitose Gimnazijai paskirtose patalpose. Gimnazijos vadovybė 

dalyvavo parenkant patalpas Gimnazijos mokinių mokymuisi: po keletą kartų lankėsi „Vyturio“ 

poilsio namuose, buvusios Smilčių pradinės mokyklos patalpose, „Politechnikos“ poilsio 

namuose, Pradinėje mokykloje, Vlado Jurgučio progimnazijoje, Švietimo pagalbos tarnybai 

priklausančiose patalpose, Palangos Sanatorinėje mokykloje. Pagal galimus ugdymui paskirti 

patalpų plotus modeliavo ugdymo scenarijus, kūrė ugdymo plano, pamokų tvarkaraščio, 

gimnazijos darbo organizavimo modelius ir variantus. 

        Gimnazijos vadovybė daug laiko ir pastangų skyrė Gimnazijos rekonstrukcijos projekto 

tikslinimui ir tobulinimui, kadangi techninis darbo projektas buvo rengtas prieš 5 metus, daug 

projekto sprendinių neatitiko šių dienų technologių poreikių (elektros instaliacija, šviesolaidžių 

montavimas, daugybės interneto prieigų, elektros ir silpnųjų srovių instaliacijos pakeitimų 

išdėstymo numatymas, patalpų, mokytojų darbo vietų modernizavimas, laiptinių, grindų dangos 

sprendinių keitimas, ventiliacijos sprendiniai ir kt.). Gimnazijos direktorius savo iniciatyva 

konsultavosi su architektais ir dizaino specialistais, siekė, kad Gimnazijos modernizavimas būtų 

visapusis, apimantis ne tik energetinio efektyvumo ir pastato fizinės būklės gerinimą, bet ir būtų 

sukuriamos patrauklios, šiuolaikiškos, modernios mokymosi ir darbo erdvės. 

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. Mokytojų poreikių įsigyti mokinio priemones 

tyrimas 

J. Vaičiulienė,  

A. Konariovas 

Balandis, lapkritis 

2. Mokymo priemonių įsigijimo organizavimas ir 

įsigytų priemonių parengimas eksploatavimui 

L.Šidlauskas,  

L. Toleikienė,  

A. Konariovas 

Pagal poreikį 

3. Viešųjų pirkimų ataskaitos už vykdytus pirkimus 

parengimas 

L. Toleikienė Sausis – vasaris 

4. Higienos reikmenų naudojimo, patalpų ir teritorijos 

valymo stebėsena 

L. Toleikienė Nuolat  

5. Patalpų ir įrangos egzaminams ir įskaitoms 

paruošimas 

L. Toleikienė Gegužė-birželis 

(pagal poreikį) 

6. Baldų įsigijimas L. Toleikienė Kovas-liepa 

7. Ekspozicinių erdvių įrengimas L.Šidlauskas,  

L. Toleikienė 

Spalis-lapkritis  

8.  Sporto inventoriaus atnaujinimas  L. Toleikienė, 

J. Vaičiulienė  

Spalis-lapkritis 

 

9.  Priemonių, inventoriaus, stendų ir kt. Gimnazijos 

100 metų jubiliejaus renginių ir ekspozicijų 

organizavimui poreikio nustatymas ir įsigijimas. 

Gimnazijos šimtmečio istorijos kabineto įrengimas   

L.Šidlauskas, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

Spalis-gruodis 

10. Bevielio interneto prieigas edukacinėse erdvėse 

sukūrimas 

A. Konariovas, 

L. Toleikienė 

Spalis-gruodis 

 

  

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.  

 

13. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PROGRAMA 

 

Eil

. 

Nr

. 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

funkcijos 

pavadinimas 

Veiklos kryptys 

Veiklos 

įgyvendi

nimo 

terminas 

Veiklos 

vertinimo 

kriterijai 

matavimo 

vienetais  

Matavimo 

vieneto 

reikšmė Pas

tab

os Planu

ojama 

Įvy

kdy

ta 



1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Išvados ir 

pasiūlymai dėl 

mokinių 

sveikatos 

būklės 

mokyklos 

bendruomenei 

(ne rečiau kaip 

1 kartą per 

metus) 

1.1. Išvadų ir 

rekomendacijų 

pateikimas ugdymo 

įstaigos bendruomenei 

dėl mokinių sveikatos 

būklės 

Einamųjų 

metų III-

IV ketv.  

 

 

 

Einamųjų 

metų 

10/11 

mėn. 

Mokinių 

sveikatos 

pažymėjimų 

(027/a) 

analizių 

skaičius (vnt.) 

1   

Pateiktų 

išvadų, 

rekomendacijų 

skaičius (vnt.) 

18   

Pranešimų 

mokyklos 

bendruomenei 

skaičius (vnt.) 

1   

1.2. Mokinių sąrašų 

sudarymas pagal 

mokinių fizinį 

pajėgumą bei 

konsultacijų teikimas 

kūno kultūros 

mokytojams 

Einamųjų 

metų 

09/10 

mėn. 

Sąrašų skaičius 

(vnt.) 

18   

Konsultacijų 

skaičius (vnt.) 

465   

2. Mokinio 

sveikatos 

stiprinimo ir 

saugos 

poreikio 

aptarimas su 

mokinio, 

pradėjusio 

lankyti 

mokyklą ir 

ugdomo pagal 

ikimokyklinio, 

priešmokyklini

o ir pradinio 

ugdymo 

programas, 

tėvu (globėju, 

rūpintoju), o 

kitų mokinių – 

pagal poreikį 

2.1. Mokinių tėvų 

konsultavimas, kurių 

vaikai pirmą kartą 

pradeda lankyti 

ugdymo įstaigą 

Per 

mokslo 

metus 

Konsultacijų 

skaičius (vnt.) 

4   

Konsultuotų 

tėvų skaičius 

(vnt.) 

100   

3. Mokinių 

sveikatos 

stiprinimo ir 

sveikatos žinių 

poreikio 

3.1. Mokinių sveikatos 

žinių ir (ar) sveikatos 

raštingumo lygio 

įvertinimas bei 

probleminių sričių 

Per 

mokslo 

metus 

Anketinių 

apklausų 

skaičius (vnt.) 

1   



identifikavima

s, sveikatos 

raštingumo 

lygio 

nustatymas, 

atsižvelgiant į 

mokinių 

amžiaus 

tarpsnius 

identifikavimas 

3.2. Mokinių, ugdomų 

pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo programas, 

tėvų sveikatos žinių ir 

sveikatos stiprinimo 

poreikių įvertinimas 

Per 

mokslo 

metus 

Anketinių 

apklausų 

skaičius (vnt.) 

-   

4. Mokyklos 

aplinkoje 

identifikuoti 

visuomenės 

sveikatos 

rizikos 

veiksnius 

4.1. Reguliarus 

ugdymo įstaigų 

aplinkos atitikimo 

higienos normoms 

įvertinimo atlikimas 

(priedas Nr.2) 

1 kartą 

per 

ketvirtį  

Atliktų 

patikrinimų 

skaičius (vnt.) 

4    

5. Siūlymų 

teikimas dėl 

mokinių 

sveikatos 

stiprinimo ir 

mokyklos 

aplinkos 

sveikatinimo 

priemonių 

įtraukimo į 

mokyklos 

strateginius 

veiklos planus 

mokyklos 

administracijai 

5.1. Mokinių 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialisto 

metinio veiklos plano 

parengimas ir 

įgyvendinimas 

Einamųjų 

metų 

10/11 

mėn. 

Sveikatos 

priežiūros 

plano 

įgyvendinimas 

(proc.) 

100   

6. Mokinių 

sveikatos 

stiprinimo 

priemonių 

organizavimas 

ir mokyklos 

aplinkos 

sveikatinimo 

priemonių 

įgyvendinimas 

pagal 

kompetenciją 

6.1. Dalyvavimas 

sveikatą stiprinančių ir 

aktyvių mokyklų 

veikloje 

Per 

mokslo 

metus 

Pristatymų 

skaičius (vnt.) 

2   

Dalyvių 

skaičius (vnt.) 

2   

Sveikatą 

stiprinančių 

mokyklų 

skaičius (vnt.) 

-   

Aktyvių 

mokyklų 

skaičius (vnt.) 

-   

7. Pirmosios 

pagalbos 

teikimas ir (ar) 

koordinavimas 

7.1. Koordinuoti 

pirmos pagalbos 

teikimą 

Per 

mokslo 

metus 

Suteiktos 

pirmosios 

pagalbos 

skaičius (vnt.) 

Pagal 

poreik

į 

  



mokykloje 7.2. Savirūpos planų 

sudarymas lėtinėmis 

neinfekcinėmis ligomis 

sergantiems 

moksleiviams 

Savirūpos 

planų skaičius 

(vnt.) 

Pagal 

poreik

į 

  

8. Užkrečiamųjų 

ligų ir jų 

plitimo 

profilaktikos 

priemonių 

planavimas ir 

taikymas pagal 

kompetenciją 

8.1. Mokinių higienos 

patikrų vykdymas 

Per 

mokslo 

metus 

esant 

poreikiui 

Priemonių 

skaičius pagal 

poreikį (vnt.) 

Pagal 

poreik

į 

  

8.2. Informacijos apie 

užkrečiamųjų ligų 

prevenciją ir jų plitimą 

ribojančias priemones 

mokyklos 

bendruomenei 

teikimas, naudojant 

įvairius su mokyklos 

vadovu suderintus 

būdus 

Informacijos 

pateikčių 

skaičius (vnt.) 

Pagal 

poreik

į 

  

9. Dalyvavimas 

įgyvendinant 

užkrečiamosio

s ligos židinio 

ar protrūkio 

kontrolės 

priemones 

9.1. Esant užkrečiamos 

ligos židiniui ar 

protrūkiui įgyvendinti 

kontrolės priemones 

Per 

mokslo 

metus 

esant 

poreikiui 

Priemonių 

skaičius pagal 

poreikį (vnt.) 

Pagal 

poreik

į 

  

10. Sveikos 

gyvensenos 

įgūdžių 

ugdymas 

mokyklos 

bendruomenėj

e 

10.1. Sveikatinimo 

rengininių (pamokų, 

paskaitų, seminarų ir 

pan.) mokyklose 

vykdymas. 

Informacijos apie ligų 

prevenciją ir sveikatos 

stiprinimą rengimas ir 

teikimas (priedas Nr.3)  

Per 

mokslo 

metus 

Renginių 

skaičius (vnt.) 

52   

Dalyvavusių 

Mokinių 

skaičius (vnt.) 

1025   

Parengtų 

straipsnių, 

informacinių 

pranešimų, 

leidinių ir kt. 

skaičius (vnt.) 

206   

10.1.1 Sveikatos sauga 

ir stiprinimas, bendrieji 

sveikos gyvensenos ir 

ligų prevencijos 

klausimai 

Lapkritis Renginių 

skaičius (vnt.) 

3   

Dalyvių 

skaičius (vnt.) 

45   

10.1.2 Sveika mityba ir 

nutukimo prevencija 

Kovas Renginių 

skaičius (vnt.) 

4   

Dalyvių 

skaičius (vnt.) 

80   

10.1.3 Fizinio 

aktyvumo skatinimas 

Sausis - 

gruodis 

Renginių 

skaičius (vnt.) 

5   



Dalyvių 

skaičius (vnt.) 

100   

10.1.4 Psichikos 

sveikata (smurto, 

patyčių prevencija, 

streso kontrolė ir kt.) 

Sausis - 

gruodis 

Renginių 

skaičius (vnt.) 

10   

Dalyvių 

skaičius (vnt.) 

200   

10.1.5 Aplinkos 

sveikata 

Balandis Renginių 

skaičius (vnt.) 

4   

Dalyvių 

skaičius (vnt.) 

80   

10.1.6 Priklausomybių 

prevencija (rūkymo, 

alkoholio, narkotikų 

vartojimo ir kt. 

priklausomybių 

prevencija)  

Sausis - 

gruodis 

Renginių 

skaičius (vnt.) 

10   

Dalyvių 

skaičius (vnt.) 

200   

10.1.7. Lytiškumo 

ugdymas, AIDS ir 

lytiškai plintančių ligų 

prevencija 

Sausis - 

gruodis 

Renginių 

skaičius (vnt.) 

4   

Dalyvių 

skaičius (vnt.) 

80   

10.1.8 Tuberkuliozės 

profilaktika 

Balandis Renginių 

skaičius (vnt.) 

-   

Dalyvių 

skaičius (vnt.) 

-   

10.1.9 Užkrečiamųjų 

ligų profilaktika, 

asmens higiena 

Sausis - 

gruodis 

Renginių 

skaičius (vnt.) 

4   

Dalyvių 

skaičius (vnt.) 

80   

10.1.10 Ėduonies 

profilaktika ir burnos 

higiena 

Spalis Renginių 

skaičius (vnt.) 

4   

Dalyvių 

skaičius (vnt.) 

80   

10.1.11 Kraujotakos 

sistemos ligų 

profilaktika 

Gegužė Renginių 

skaičius (vnt.) 

-   

Dalyvių 

skaičius (vnt.) 

-   

10.1.12 Traumų ir 

nelaimingų atsitikimų 

prevencija 

Gruodis Renginių 

skaičius (vnt.) 

4   

Dalyvių 

skaičius (vnt.) 

80   

10.1.13 Onkologinių 

ligų profilaktika 

- Renginių 

skaičius (vnt.) 

-   

Dalyvių 

skaičius (vnt.) 

-   

10.1.14 Kita - Renginių 

skaičius (vnt.) 

-   



Dalyvių 

skaičius (vnt.) 

-   

10.2. Identifikuoti, 

motyvuoti ir nukreipti 

14-18 metų amžiaus 

moksleivius dalyvauti 

ankstyvosios 

intervencijos 

programoje 

Per 

mokslo 

metus 

Suteiktų 

konsultacijų 

skaičius (vnt.) 

500   

Motyvuotų ir 

nukreiptų 

asmenų 

skaičius 

dalyvauti 

ankstyvosios 

intervencijos 

programoje 

(vnt.) 

1   

10.3. Maitinimo 

organizavimo 

priežiūros vykdymas 

(priedas Nr.4) 

Kartą per 

savaitę 

Konsultacijų 

skaičius (vnt.) 

35   

Valgiaraščių ir 

vaikų 

maitinimo 

atitikties 

patikrinimo 

žurnalo 

pildymas (vnt.) 

35   

10.4. Individualių 

konsultacijų mokyklos 

bendruomenei teikimas 

pagal tikslinių grupių 

poreikius (priedas 

Nr.1). (Moksleiviams 

pildoma VSSIS) 

Per 

mokslo 

metus 

Konsultacijų 

skaičius (vnt.) 

5   

Moksleiviams 3   

Mokinių 

tėvams/globėja

ms 

1   

Mokyklų 

darbuotojams 

1   

11. Dalyvavimas 

mokyklų 

susirinkimuose

, komisijose 

11.1. Dalyvavimas 

vaiko gerovės 

komisijos veikloje 

Per 

mokslo 

metus 

Susirinkimų 

skaičius (vnt.) 

10   

11.2 Dalyvavimas 

mokyklų 

susirinkimuose 

Per 

mokslo 

metus 

Susirinkimų 

skaičius (vnt.) 

1   

Pranešimų 

skaičius (vnt.) 

1   

 


