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I. 2016  METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS  ANALIZĖ 

Gimnazijoje 2016 m. lapkričio 14–18 dienomis atliktas mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimas. Išorės vertintojai stebėjo 67 pamokas, 

gilinosi į mokinių, mokytojų ir specialistų veiklą pamokose, mokyklos vadovų, mokytojų, klasių vadovų ir aptarnaujančio personalo darbą 

kabinetuose, koridoriuose ir kitose mokyklos patalpose. Vizito metu išorės vertintojai kalbėjosi su Mokyklos, Metodinės tarybos, mokinių savivaldos 

nariais, klasių tėvų atstovais, Įsivertinimo grupės, Vaiko gerovės komisijos nariais, socialiniais partneriais, mokyklos darbuotojais, mokiniais. 

Analizuoti mokyklos veiklos, mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo dokumentai. 

Buvo stebėta ir vertinta gimnazijos veikla, nurodytos 10 mokyklos stipriųjų ir 5 tobulintinos sritys.  

Gimnazijos stiprieji veiklos aspektai 

1. Tradicijos ir ritualai (3 lygis).  

2. Tapatumo jausmas (3 lygis).  

3. Pageidaujamo elgesio skatinimas (3 lygis).  

4. Mokyklos ryšiai (4 lygis).  

5. Neformalusis švietimas ir kiti mokinių pasiekimai (3 lygis).  

6. Rūpinimasis mokiniais (3 lygis).  

7. Pagalba planuojant karjerą (3 lygis).  

8. Vadovavimo stilius (3 lygis).  

9. Personalo komplektavimas (4 lygis).  

10. Lėšų vadyba (4 lygis).  

 

Gimnazijos tobulintini veiklos aspektai 

1. Ugdymo planas (2 lygis).  

1. Mokytojo veiklos planavimas ir atskirų mokinių pažanga pamokoje (2 lygis).  

2. Mokymo ir mokymosi diferencijavimas (2 lygis).  

3. Vertinimas kaip ugdymas (2 lygis).  

4. Mokyklos įsivertinimas (2 lygis).  

Vertintojų komanda yra įsitikinusi, kad Radviliškio r. Sidabravo gimnazija rekomenduojamus patobulinimus gali įgyvendinti pasinaudodama 

ataskaitoje pateiktomis rekomendacijomis, numatydama kryptingą pedagoginės bendruomenės kvalifikacijos tobulinimąsi, suplanuodama konkrečius 

laukiamus rezultatus, susijusius su mokinių pasiekimų augimu.   

Išorės audito ataskaita pristatyta gimnazijos bendruomenei. Išanalizavus rezultatus, išvadas ir rekomendacijas mokytojų tarybos posėdyje, 

parengtas 2017–2019 m. gimnazijos tobulinimo planas. 

Sidabravo gimnazijos 2016 m. veiklos plane buvo numatyti tikslai: gerinti ugdymo kokybę, stiprinti gimnazijos narių bendravimą.  

Pirmajam tikslui pasiekti numatyti du uždaviniai: tobulinti mokytojų dalykines kompetencijas, reikalingas mokiniams ugdyti šiuolaikinėje 

visuomenėje, taikyti šiuolaikines ugdymo (-si) technologijas ir mokymo (-si) metodus, siekiant aukštesnio mokymosi lygio. 



Įgyvendinant šiuos uždavinius buvo numatyta aktyviai tobulinti kvalifikaciją ir kompetencijas seminaruose, dalintis gerąja patirtimi metodinėse 

grupėse, vesti atviras pamokas. Visi gimnazijos pedagogai dalyvavo gimnazijoje organizuotuose seminaruose: „Šiuolaikinis požiūris į ugdymo kokybę 

pamokoje“; „Mokinių pažangą ir pasiekimus lemiantys veiksniai“; „Mobiliųjų telefonų naudojimas vertinant mokinių žinias matematikos pamokoje“. 

2016 metais kiekvienas pedagogas kėlė kvalifikaciją vidutiniškai po penkias dienas.  

Mokytojai vedė, stebėjo, aptarinėjo atviras integruotas pamokas: integruota lietuvių kalbos ir istorijos pamoka netradicinėje aplinkoje – aktų 

salėje savarankiškai skaitytos Prano Mašioto knygos „Knygnešių keliais“ aptarimas–inscenizavimas; integruota geografijos ir dailės pamoka 

„Rudeninio lapo spalvos ir formos“; edukacinė programa Anykščiuose „Duonelė mūsų kasdieninė“; duonos gaminimo, kepimo pamoka netradicinėje 

aplinkoje, Beinoravos amatų centre; integruota lietuvių kalbos ir muzikos pamoka „Lietuvių liaudies dainų motyvai Jono Aisčio poezijoje, kada 

eilėraštis virsta daina“; integruota lietuvių kalbos ir dailės pamoka „Knygos kelias, animacinio filmo kūrimas“; integruota prancūzų kalbos ir 

matematikos pamoka „Stačiakampis, kvadratas Kalėdinio atviruko draugui prancūzui gamyboje“; gamtos ir žmogaus pamoka miestelio parke „Kuo 

toliau į mišką, tuo daugiau....“; integruota prancūzų kalbos ir geografijos pamoka „Prancūzijos gyventojai. Paryžius“; integruota technologijų ir 

informacinių technologijų pamoka „Schemos (langeliais) kūrimas Excel programa“; netradicinės pamokos Pašilių stumbryne ir Krekenavos regiono 

parko lankytojų centre; pamoka netradicinėje aplinkoje – Sidabravo gaisrinėje „Gaisrininkai visada pasirengę“; pamoka netradicinėje aplinkoje – 

mokyklos bibliotekoje „Abėcėlė. Enciklopedijos ir žodynai“; integruota, netradicinėje aplinkoje žmogaus saugos, kūno kultūros, muzikos, dailės 

pamoka „Aš – gamtos vaikas“. 

Mokytojai sėkmingai naudoja šiuolaikines ugdymo (-si) technologijas pamokose, nes jos keičia ugdymo procesą, daro jį efektyvesnį. 

Ekonomikos, matematikos, braižybos, informacinių technologijų, fizikos, lietuvių kalbos, prancūzų kalbos mokomųjų dalykų pamokų medžiaga, 

informacija apie atsiskaitymus, įvertinimai ir mokytojo pastabos pateikiami virtualioje mokymosi aplinkoje MOODLE. 

Gimnazijos mokytojai, siekdami sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę, stengiasi nustatyti kiekvieno mokinio 

gebėjimų lygį, rengia individualias užduotis. Dėstydami naują medžiagą diferencijuoja perteikiamos medžiagos apimtį. Diferencijuoja ir užduočių 

atlikimo laiką – lėtesni per tą patį laiką, lyginant su gabiais, gali atlikti mažiau užduočių, naudotis įvairiais pagalbiniais šaltiniais. Ugdymo procesą 

diferencijuoti ir individualizuoti padeda mokytojų naudojami informacinių technologijų pasiekimai: aktyvios pamokos, EMOS pratybos, 

egzaminatoriaus internetinė sistema. Greičiausiai užduotis atlikę gabieji mokiniai talkina mokytojams ir konsultuoja klasės draugus. Diferencijuojamos 

ir individualizuojamos ne tik užduotys ir veiklos pamokose, bet ir namų darbų užduotys.  

Kiekvienas mokytojas siekia, kad jo pamokos būtų įdomios, padėtų mokiniams įsisąmoninti mokomąją medžiagą, ugdytų jų kūrybiškumą ir 

norą daugiau sužinoti. Šiuos siekius padeda įgyvendinti aktyvaus mokymosi metodai, ne tik įgalinantys geriau įsisąmoninti mokymo turinį, bet ir 

plėtojantys mokinių gebėjimą kritiškai mąstyti, taikyti įgytas žinias tiek įprastomis, tiek naujomis sąlygomis. Mokytojų tarybos posėdyje „Aktyviųjų 

mokymo metodų ir būdų taikymas, keliant mokinių mokymosi motyvaciją“ dalintasi patirtimi, analizuotas mokymo ir mokymosi procesas, nagrinėta ir 

vertinta užduočių, metodų bei mokymosi aplinkos įtaka mokinių mokymosi rezultatams. 

Antrajam tikslui pasiekti buvo numatyti trys uždaviniai: gerinti ugdymo (-si) mikroklimatą, plėtoti bendradarbiavimą su mokinių tėvais, 

tobulinti tėvų informavimo sistemą. 

Gimnazijoje organizuojami renginiai, vykdomos pilietiškumo akcijos, sporto varžybos, konkursai, šventės, viktorinos, popietės stiprina 

gimnazijos narių bendravimą, draugiškumą, toleranciją ir pagarbą. Tradiciniuose gimnazijos renginiuose „Rugsėjo 1-osios“ šventėje, Tarptautinės 

mokytojų dienos minėjime, Kalėdinės eglutės šventėje, „Šimtadienyje“, Kovo 11-osios minėjime, Patriotinės dainos festivalyje, Motinos dienos ir 



„Paskutinio skambučio“ šventėse, sporto šventėje „Olimpinė diena“, Padėkos dienoje, atestatų įteikimo šventėje dalyvauja tėvai ir mokyklos 

darbuotojai. Tarpklasinės šaškių, smiginio, tinklinio, krepšinio varžybos ne tik ugdo mokinių sportiškumą, skatina konkurenciją, bet ir stiprina 

draugišką klasės mikroklimatą. Populiarūs renginiai tokie kaip „Naktis mokykloje“, Tolerancijos diena, savaitė „Be patyčių“, skatina mokinių 

bendravimą ir bendradarbiavimą, pagalbą vienų kitiems, ugdo pagarbą, bendražmogiškąsias vertybes. Savo nuostatas, pasididžiavimą gimnazija, 

bendruomeniškumo jausmą gimnazijos mokiniai ir mokytojai išreiškia pilietinėse akcijose: „Atmintis gyva, nes liudija“, „Mes linkime vieni kitiems 

sveikatos“, „Gėlė – vietoj cigaretės“, „Padovanok draugui meduolį“, „Lietuvai ir man“, skirtoje Lietuvos Nepriklausomybės 25-mečiui,  „Darom 

2015“, kilnaus sportinio elgesio popietėje „Jie garsina mokyklos vardą“.  

Sidabravo gimnazija kaip vietos bendruomenės kultūros centro židinys. Tai įrodo organizuojami renginiai vietos bendruomenei: šventė, skirta 

Kovo 11-ajai paminėti, Motinos dienos šventė, Konferencija kunigo P. Masilionio kūrybai ir darbams įprasminti „Nėra meilės be gailestingumo“, 

akcija „Darom“. Mokytojų iniciatyva buvo suorganizuotas Sidabravo gimnazijos ir Sidabravo miestelio bendruomenei skirtas kūrybinis užsiėmimas 

„Advento vainikas“, išvyka į Pavartyčių bendruomenės centre organizuotą daugiavaikių šeimų popietę „Ištiesk gerumui ranką“ – vaikams iš 

daugiavaikių šeimų, gatvių krepšinio 3x3 turnyras Sidabravo seniūnijos prizams laimėti, draugiškos krepšinio 5x5 varžybos Sidabravo mokiniai – 

Veteranai. Radviliškio rajono Policijos komisariato ir Sidabravo bendruomenės sporto šventė, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui 

paminėti – Sidabravo gimnazijoje.  

Mokinių darbų parodų organizavimas Sidabravo gimnazijos I ir II aukšto koridoriuose, fojė, mokyklos bibliotekoje, Sidabravo miestelio 

viešojoje bibliotekoje, Radviliškio viešojoje bibliotekoje stiprina gimnazijos, kaip kultūros skleidėjos, įvaizdį. Ugdomas mokinių kūrybiškumas, 

skatinama saviraiška, pasitikėjimas. Gimnazijoje buvo organizuotos šios mokinių kūrybinių darbų ir piešinių, sukurtų pamokų ir neformaliojo švietimo 

užsiėmimų metu, parodos: 1–4 kl. piešinių paroda „Lietuvių skaičiuočių pynė“, „Nupiešk Kalėdų senelio kojinę“ – PUG ir 1–4kl. Radviliškio rajono 

savivaldybės etninės kultūros ir amatų centre Pakiršinyje.   

Pirmas antro tikslo uždavinys įgyvendintas vykdant „Olweus“ prevencinę patyčių programą mokykloje, į kurią įtraukta visa mokyklos 

bendruomenė. Kas antrą savaitę vyko mokytojų ir aptarnaujančio personalo MSG grupių susirinkimai, klasių auklėtojai kiekvieną savaitę vedė klasių 

valandėles patyčių stabdymo tema, aptarė elgesio be patyčių taisykles, kūrė nuobaudų kopėtėles, dalyvavo organizuotuose renginiuose, vakaronėse, 

akcijose, organizavo klasės tėvų susirinkimus.  Lapkričio mėnesį mokyklos 3–8 klasių ir 1g–2g klasių mokiniai dalyvavo internetinėje „Olweus“ 

prevencinės patyčių programos anoniminėje apklausoje. Gautos ataskaitos duomenimis 11,3 proc. sumažėjo patyčių atvejai mokykloje. Buvo atlikti 

tyrimai „Mikroklimatas gimnazijoje“ ir „Mikroklimatas klasėje“. Tyrimo išvada – pagerėjo klasių ir gimnazijos mikroklimatas. Teigiame, kad 

organizuojami renginiai: veiksmo savaitė „Be patyčių“, diena „Mes prieš patyčias“, vakaronė „Suriškime draugystės juostą“, Panevėžio kino teatro 

„Garsas“ filmo „Atleisk“ žiūrėjimas ir aptarimas, Tarptautinės Draugo dienos minėjimas, akcijos „Padovanok draugui meduolį“, „Kalėdinis 

sveikinimas vienišam žmogui“, „Dovana vardan draugystės“, sporto renginys mokyklos bendruomenei „Dovanoju Tau gerumą“, draugiškos 

tarpklasinės tinklinio varžybos, šaškių turnyrai, krepšinio 3×3 varžybos, kurie skatina draugiškumą, toleranciją, pagarbą. Vyko Artūro Šiukštos, 

Klaipėdos savivaldybės bendruomenės sveikatos tarnybos nario, paskaita tėvams ir mokiniams „Internetinės patyčios ir internetinė priklausomybė“. 

Antrąjį uždavinį – plėtoti bendradarbiavimą su mokinių tėvais pavyko taip pat įgyvendinti. Pastebėtas aktyvus dalyvavimas renginiuose, 

šventėse, visuotiniame tėvų ir klasių susirinkimuose, akcijose, paskaitoje. Vyko 8 kl. ir 1g–4g klasių protų mūšis „Kartu mes Lietuva“ (tėvai buvo 

komandų nariai), konferencija „Nėra meilės be gailestingumo“, Advento popietė daugiavaikėms šeimoms, „Šimtadienio“, Paskutinio skambučio, 

Rugsėjo 1-osios šventės, akcija „Darom“. Pradinių klasių, priešmokyklinio ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo tėvai aktyviai dalyvavo akcijose 



„Padovanokim paukšteliams namus“, „Lesyklėlė“. Aktyvūs, rūpestingi tėvai skatinami padėkos raštais. Tėvai yra klasių valandėlių, vakaronių dalyviai, 

tėvų klubo nariai. 

Siekdami įgyvendinti trečiąjį uždavinį mokytojai tobulino tėvų informavimo sistemą. Metodinės tarybos posėdyje „Tėvų informavimo 

efektyvumas“ dalintasi patirtimi kaip efektyviai informuoti tėvus apie vaikų asmeninę pažangą. Atliktas tyrimas „Tėvų informavimas apie mokinių 

daromą pažangą“. Nustatyta, kad daugumą tėvų tenkina informavimo būdai apie vaikų daromą asmeninę pažangą. Tėvai noriai bendradarbiauja su 

klasės auklėtojais bei mokytojais. Dauguma tėvų dalyvauja susirinkimuose, organizuojamuose renginiuose, kontroliuoja savo vaikų mokymąsi 

namuose, dažnai jungiasi prie TAMO dienyno. Informacija apie mokinių pasiekimus pateikiama ir leidžiamame gimnazijos laikraštyje du kartus per 

metus. 

 

II. VEIKLOS TURINYS (2017m.) 

 

 

Tikslas: Užtikrinti aukštą kiekvieno mokinio ugdymo (si) kokybę ir veiksmingumą. 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Įvykdymo data 
Prelimina

–rus lėšų 

poreikis 
Laukiamas rezultatas 

1. Užtikrinti 

kiekvieno mokinio 

individualios 

pažangos augimą. 

Visi dalykų mokytojai parengtose mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarkose numato  mokinių asmeninės pažangos stebėjimą, fiksavimą bei 

rezultatų analizavimą ir panaudojimą. 

Visi mokytojai Nuolat 

 
90 proc.  mokinių  žino tvarką  ir nori  

asmeninės pažangos augimo.   

Klasėje dirbančių mokytojų pasitarime aptariama mokinių daroma asmeninė 

pažanga, kaip mokiniams padėti siekti geresnių rezultatų. 
Klasių 

auklėtojai 
Kartą į pusmetį 

 
60 proc. mokinių padarė individualią pažangą. 

Mokiniai stebi ir analizuoja savo asmeninius pasiekimus.    60 proc. mokinių padarė individualią pažangą. 

Pamokose taikomas mokymosi motyvaciją skatinantis  kaupiamasis 

vertinimas. 
Visi mokytojai Nuolat  80 proc. mokytojų taikys kaupiamąjį 

vertinimą. 

Mokytojai turi mokinio asmeninės pažangos pamokoje vertinimo sistemą. 
Visi mokytojai Nuolat  80 proc. mokytojų gebės vertinti mokinio 

asmeninę pažangą pamokoje. 

Klasių auklėtojų individuali veikla su kiekvienu mokiniu ir jo tėvais dėl 

asmeninės pažangos augimo. 
Klasių 

auklėtojai 
Kartą į pusmetį 

 
60 proc. mokinių padarė individualią pažangą. 

Atliekamas  rodiklio „Pažangos siekiai“ giluminis vertinimas. Įsivertinimo 

grupė 
Spalio mėn. 

 80 proc. mokytojų gebės vertinti mokinio 

asmeninę pažangą pamokoje. 

Metodinės  tarybos posėdis „Mokinio asmeninės pažangos pokyčiai“ 

 
Klasių 

auklėtojai 

Sausio mėn. 

Rugpjūčio mėn. 

 
60 proc. mokinių padarė individualią pažangą. 

2. Pagerinti 

pamokoje 

diferencijavimą ir  

individualizavimą. 

Mokytojai parengia užduotis pagal mokinių galimybes. 
Visi mokytojai Nuolat 

 80 proc. pamokų mokytojai parengs diferen-

cijuotas užduotis (testus, kontrolinius darbus, 

papildomas užduotis, namų darbų užduotis. 

Mokymo (si)  uždavinio,  nukreipto  į pamatuojamą rezultatą, formulavimas. 
Visi mokytojai Nuolat 

 90 proc. mokytojų formuluos pamatuojamą 

mokymosi uždavinį ir numatys išmokimo 

kriterijus. 



Tyrimas „Namų darbų skyrimo tikslingumas tenkinant individualius mokinių 

poreikius“. 
Stefa Jakaitienė 

 
Kovo mėn. 

 Mokytojai  savo veiklą orientuoja į  mokinių 

poreikių tenkinimą. 

Vykdoma konsultacijų lankomumo, mokinių skaičiaus stebėsena.  
Administracija Nuolat 

 Kiekvienam vaikui teikiama parama, kad 

pasiektų bent minimalių rezultatų 

Mokytojų tarybos posėdis „Dėl namų darbų krūvio ir jų efektyvumo, skyrimo 

ir vertinimo tvarkos.“ 
Stefa Jakaitienė 

 
Balandžio mėn. 

 Mokytojai  savo veiklą orientuoja į  mokinių 

poreikių tenkinimą. 

 

Tikslas: Tobulinti pamokos vadybą 

1. Tobulinti  

mokytojų  

dalykines  

kompetencijas. 

Gimnazijos veiklos kokybės išorinio vertinimo ataskaitos analizė akcentuojant 

pamokos kokybės klausimus. 
Visi mokytojai Sausio mėn.  

Tikslinga metodinė veikla siekiant tobulinti 

pamokos kokybę. 

Tobulinamas mokytojo veiklos planavimas. 
Visi mokytojai 

Sausio mėn. 

Rugpjūčio mėn. 
 

Planuojama, ne „ką reikia išeiti“, o kokį 

rezultatą gali pasiekti mokiniai. 

Organizuojamas seminaras tema  „Asmeninės pažangos pamokoje stebėjimas ir 

fiksavimas.“ 
Visi mokytojai Rugpjūčio mėn.  

Mokytojai patobulina savo profesines 

kompetencijas. 

Organizuojamas seminaras tema „Diferencijavimas ir individualizavimas 

pamokoje“ 
Visi mokytojai Balandžio mėn.  

Mokytojai patobulina savo profesines 

kompetencijas. 

Mokytojų tarybos posėdis  „Pamokos kokybės pokyčiai po išorės vertinimo“ Stefa Jakaitienė Gruodžio mėn.   

Mokytojai analizuoja nacionalinių tyrimų, testavimų duomenis, identifikuoja 

problemas ir numato tolimesnes veiklas. 
Visi mokytojai Nuolat  

Rezultatai naudojami  ugdymo planavimui ir 

organizavimui. 

2.Vykdyti  

gerosios  

pedagoginės  

patirties sklaidą ir  

priimti kitų gerąją  

patirtį. 

Atvirų pamokų vedimas, stebėjimas ir aptarimas (stebint, fiksuojant ir 

analizuojant 

mokinių asmeninę pažangą pamokoje). 

Visi mokytojai Nuolat  
Visi mokytojai stebi nemažiau kaip po 2 

kolegų pamokas, patobulina savo profesines 

ir vadybines kompetencijas 

Seminaruose įgytos patirties sklaida metodinėse grupėse. Visi mokytojai Nuolat  Mokytojai patobulina savo profesines kompetencijas. 

Mokytojų pamokų stebėjimas ir aptarimas. Stefa Jakaitienė 

Ligita Navickienė 
Nuolat  

Stebėtos ne mažiaus kaip 4 

 mokytojo pamokos per savaitę 

Integruotų pamokų organizavimas. Metodinių grupių 

pirmininkai 
Nuolat  

Kiekvienoje metodinėje grupėje pravestos ne 

mažiau kaip 2 integruotos pamokos. 

Atnaujinama mokytojo  (pagalbos mokiniui specialisto) praktinės veiklos  

įsivertinimo forma. 
Stefa Jakaitienė 

Ligita Navickienė 
Gegužės mėn.  

Mokytojai įsivertina savo profesinį  

tobulėjimą. 

Tikslas: Stiprinti sąmoningą mokinių elgesio ir drausmės kultūrą. 

1. Ugdyti 

bendrąją mokinių 

kultūrą. 

Akcijos, skirtos mokinių drausmei, elgesio reikalavimams bei tvarkai  palaikyti. Justina 

Staškūnienė 
Nuolat  

80 mokinių  atpažįsta netinkamą draugų 

elgesį, žino ir moka jam pasipriešinti. 

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos OPKUS diegimas  
Visi mokytojai Nuolat  

Saugi gimnazijos aplinka, pagrįsta bendruo-

menės narių bendravimo ir bendradarbiavimo 

kultūra. 

Mokytojai apibrėžia elgesio  taisykles, reikalavimus, vertinimo sistemą pamokoje 

ir griežtai (be išlygų) jų laikosi. 
Visi mokytojai Nuolat  Pagerėjusi drausmė per pamokas. 

2.Užtikrinti teisės 

aktų, reglamen-

Mokinių tarybos veikla mokinių drausmės klausimais. 
Justina Staškūnienė Nuolat  

Ugdomas atsakomybės 

ir pareigos gimnazijai jausmas. 



tuojančių ir palai-

kančių drausmės 

ir elgesio reikala-

vimus bei tvarką, 

vykdymą. 

Klasių valandėlių mokinių drausmės klausimais organizavimas. 
Klasių auklėtojai 

Du kartus  į 

pusmetį 
 

Kiekviena klasė sukuria susitarimus apie 

drausmę, klasės elgesio ir kalbos kultūrą.  

Drausmingo elgesio ugdymo užsiėmimai 1-4 klasių mokiniams "Noriu užaugti 

geru žmogumi" 
Pradinių klasių 

mokytijai 
Kartą į mėnesį  

  80 proc.  mokinių  nori  ir  moka pagarbiai  

elgtis ir bendrauti. 

 

III. PROGRAMOS, PROJEKTAI, PLANAI, PAGAL KURIUOS ORGANIZUOJAMA GIMNAZIJOS VEIKLA  

 

Programos:  

1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa. 

2. Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa. 

3. Sveikatos ugdymo ir mokymo programa. 

4. Olimpinio ugdymo programa. 

Planai:  

1. Gimnazijos veiklos tobulinimo veiksmų planas 2017-2019 metams. 

2. 2016-2017 mokslo metų gimnazijos ugdymo planas. 

3. Gimnazijos tarybos veiklos planas. 

4. Mokytojų tarybos veiklos planas. 

5. Metodinės tarybos veiklos planas 

 


