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2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

Strateginio plano 

nuostatos 

Veiksmai Vykdymo 

terminas 

Atsakingas 

asmuo 

Vykdytojas Pastabos 

1. Kurti ugdymo ir ugdymosi kultūrą 

1.1. Ugdomųjų veiklų kokybės tobulinimas. 

Aktyviųjų 

mokymo metodų 

panaudojimo ir 

praktinio žinių 

taikymo pamokose 

skatinimas 

Aktyvių mokymo 

metodų bankas 

Visus metus N. Dovidauskienė Mokytojai Metodinėse 

grupėse 

mokytojai 

pristato savo 

pasirinktą 

priemonę  

RAMA veikla Visus metus A. Lengvenienė Mokytojai   

Pamokos kitose 

erdvėse 

Visus metus N. Dovidauskienė 

I. Monstavičienė 

N. Pocienė 

Mokytojai  Kiekvienas 

mokytojas 

veda ne 

mažiau kaip 15 

pamokų 

IT priemonių 

naudojimas 

pamokose 

Visus metus N. Dovidauskienė 

I. Monstavičienė 

N. Pocienė 

Mokytojai Kiekvienas 

mokytojas 

veda ne 

mažiau kaip 

35% pamokų 

Eksperimentinių ir 

praktinių įgūdžių 

ugdymas 

Visus metus N. Dovidauskienė 

I. Monstavičienė 

N. Pocienė 

Mokytojai Pradinio – 

50%, 

pagrindinio-

vidurinio - 

35% pamokų 

gamtamokslia

ms dalykams  

Projektų veiklos  Visus metus N. Dovidauskienė 

I. Monstavičienė 

N. Pocienė 

Mokytojai Kiekvienas 

mokytojas 

naudoja 

metodą 

Projektas bent 

dviejose 

klasėse/dalyku

ose 

Neformaliojo 

švietimo veiklos 

Visus metus N. Dovidauskienė Būrelių vadovai, 

mokytojai, 

mokiniai 

Veikia 31 

būrelis 

Mokinių pasiekimų 

vertinimo ir 

individualios 

pažangos (VIP) 

VIP sistemingos 

stebėsenos 

laikymosi 

aptarimas 

Kovo mėn. K. Maslauskienė Klasių vadovai ir 

mokytojai 

Aptarimas MT 

VIP aptarimas 

(mokinys – dalyko 

mokytojas) 

Kas mėnesį N. Dovidauskienė 

I. Monstavičienė 

N. Pocienė 

Dalykų mokytojai  



matavimo sistemos 

tobulinimas 

VIP aptarimas 

(mokinys – klasės 

vadovas) 

Vasaris, 

birželis, 

rugsėjis, 

gruodis  

I. Monstavičienė Klasių vadovai  

VIP sistemos 

peržiūra 

Rugsėjo mėn. I. Monstavičienė, 

N.Dovidauskienė 

Klasių vadovai, 

mokytojai, 

mokiniai 

 

PUPP ir VBE 

rezultatų analizė 

Rugpjūtis – 

rugsėjis 

A. Lengvenienė N.Pocienė Pristatoma 

mokytojų 

taryboje, 

vėliau 

metodinėse 

grupėse 

NMPP rezultatų 

analizė 

Rugpjūtis - 

rugsėjis 

A. Lengvenienė I. Monstavičienė Pristatoma 

mokytojų 

taryboje, 

vėliau 

metodinėse 

grupėse 

Diagnostinių testų 

vykdymas ir 

analizė 

Gegužė- 

birželis 

N. Dovidauskienė Mokytojai Analizuojama 

metodinėse 

grupėse, po to 

-  metodinėje 

taryboje 

Ugdymo proceso 

individualizavimas 

ir diferencijavimas 

Mokymosi bei 

vertinimo metodų 

pritaikymo 

individualiems 

vaikų poreikiams 

pamokoje 

stebėjimas ir 

analizė  

Visus metus A. Lengvienienė N.Dovidauskienė,

I. Monstavičienė, 

N. Pocienė 

 

Diferencijavimo ir 

individualizavimo 

pamokose 

aptarimas 

metodinėje 

taryboje 

Kovas  N. Dovidauskienė I.Gelžinienė  

Konsultacijų 

mokiniams 

organizavimas ir 

vykdymas.  

Visus metus N. Dovidauskienė Mokytojai   

Konsultacijų 

efektyvumo 

analizė 

Sausis, 

vasaris 

N. Dovidauskienė 

 

V.Kučinskienė, 

K. Maslauskienė 

 

Analizės 

aptarimas 

metodinėje ir 

mokytojų 

taryboje 

Gimnazijos 

veiklos kokybės 

įsivertinimo 

vykdymas 

Gegužė-

birželis 

A. Lengvenienė L. Vaškelytė-

Lukoševičienė 

 

Neformaliojo 

ugdymo 

organizavimas 

įvairioms mokinių 

kompetencijoms 

atsiskleisti 

Visus metus N. Dovidauskienė Būrelių vadovai  



Laikinųjų grupių 

sudarymas pagal 

mokinių 

pasiekimus 

Vasaris, 

birželis 

N. Pocienė Metodinių grupių 

pirmininkai 

 

III-IV kl. mokinių 

individualios 

pažangos 

aptarimas 

Vasaris, 

birželis, 

spalis 

A.Lengvenienė Dėstantys 

mokytojai 

 

II g. klasės 

mokinių ir tėvų 

konsultavimas dėl 

individualaus 

vidurinio ugdymo 

plano sudarymo 

Vasaris - 

balandis 

N. Pocienė V. Katauskienė, 

J. Šiaudvytienė 

 

Dalykinių 

olimpiadų 

organizavimas 

sausis-

vasaris, 

lapkritis, 

gruodis 

N. Dovidauskienė Dalykų mokytojai  

Olimpiadų, 

konkursų, varžybų 

pasiekimų  analizė 

Birželis  N. Dovidauskienė K. Maslauskienė, 

R. Drevinskienė 

 

Aptarimas 

metodinėje 

taryboje 

5 kl. mokinių 

pažinimas 

Rugsėjis I.Monstavičienė 5 kl. dėstantys 

mokytojai ir buvę 

4 klasių 

mokytojai 

  

 

1.2. Teikti kokybišką ir savalaikę pagalbą mokiniams 

Pagalbos mokiniui 

specialistų veiklos 

tobulinimas 

Specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

mokinių pirminis 

įvertinimas 

 I. Monstavičienė V. Andriuškienė, 

A. Puškorienė, 

V. Stonkienė, 

L. Vaškelytė-

Lukoševičienė 

 

Pakartotinis 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

mokinių  

Visus metus 

pagal poreikį 

I. Monstavičienė V. Andriuškienė, 

A. Puškorienė, 

V. Stonkienė, 

L. Vaškelytė-

Lukoševičienė 

 

Individualus 

mokinių 

konsultavimas 

Visus metus 

pagal poreikį 

I. Monstavičienė J.Jonikienė, 

A.Puškorienė, 

L.Vaškelytė-

Lukoševičienė 

 

Individualus 

mokinių tėvų 

konsultavimas 

Visus metus 

pagal poreikį 

I. Monstavičienė V. Andriuškienė, 

J. Jonikienė, 

A. Puškorienė, 

V. Stonkienė, 

L. Vaškelytė-

Lukoševičienė 

 

Individualus 

mokytojų 

konsultavimas 

Visus metus 

pagal poreikį 

I. Monstavičienė V. Andriuškienė, 

J. Jonikienė, 

A. Puškorienė, 

V. Stonkienė, 

L. Vaškelytė-

Lukoševičienė 

 

Grupiniai 

užsiėmimai 

mokiniams 

Vasaris, 

spalis, 

lapkritis 

I. Monstavičienė L. Vaškelytė-

Lukoševičienė 

 



Grupiniai 

užsiėmimai 

mokytojams 

Sausis, kovas I. Monstavičienė L.Vaškelytė-

Lukoševičienė 

 

Tyrimai:  

1. Adaptacijos 

tyrimas 1 ir 5 

klasėse;  

2. Patyčių 

paplitimas 5-8 kl. 

3. Naujai 

atvykusių į 

gimnaziją mokinių 

adaptacijos 

tyrimas 

 

 

kovas  

 

 

 

Spalis 

 

I. Monstavičienė 

 

L. Vaškelytė-

Lukoševičienė 

 

 

 

J.Jonikienė 

 

Prevencinė veikla: 

1. Taiki mokykla 

 

 

2. Sąmoningumo 

mėnuo BE 

PATYČIŲ 2021 

 

 

3. Prevencinės 

klasių valandėlės 

 

 

Visus metus 

 

 

Kovas 

 

 

 

 

Visus metus 

 

 

I. Monstavičienė 

 

 

I. Monstavičienė 

 

 

 

 

I. Monstavičienė 

 

 

Mokytojų ir 

mokinių komanda 

J. Jonikienė, 

A. Puškorienė, 

L. Vaškelytė-

Lukoševičienė,  

 J. Jonikienė, 

A. Puškorienė, 

L. Vaškelytė-

Lukoševičienė 

 

Prevenciniai 

renginiai 

Kovas –1, 

Balandis – 1, 

Gegužė- 2, 

lapkritis - 2 

gruodis - 2 

I. Monstavičienė 

 

J. Jonikienė, 

V.Andriuškienė, 

A. Puškorienė, 

L. Vaškelytė-

Lukoševičienė, 

V.Stonkienė 

 

Bibliotekos, kaip 

informacijos 

centro, veiklos 

tobulinimas 

Parodų 

organizavimas 

Kas mėnesį A. Lengvenienė A. Kuzminskienė, 

V. Paulauskienė 

 

Renginių ir akcijų 

organizavimas 

Kas mėnesį A. Lengvenienė A. Kuzminskienė, 

V. Paulauskienė 

 

Ugdymo karjerai 

švietimo 

plėtojimas 

Karjeros/profesijų 

sklaida 

Vasaris A. Lengvenienė I.Smulkienė, 

K.Maslauskienė, 

I.Gedmintaitė, 

V.Ruškys 

Dalyvavimas 

nuotoliniu 

būdu 

Individualios 

mokinių 

konsultacijos 

Pagal poreikį A. Lengvenienė L. Vaškelytė-

Lukoševičienė 

 

Grupinės 

konsultacijos 

Pagal poreikį A. Lengvenienė L .Vaškelytė-

Lukoševičienė 

II gimn. 

kl. mokiniams 

II ir IV g. klasių 

mokinių karjeros 

pasirinkimų 

stebėsena 

Rugpjūtis  A. Lengvenienė N.Pocienė, 

J.Šiaudvytienė, 

V.Katauskienė, 

I.Gedmintaitė, 

V.Ruškys 

 

2. Bendruomeniškos ir atviros kaitai gimnazijos kūrimas. 



2.1. Ryšių tarp gimnazijos bendruomenės ir socialinių partnerių stiprinimas užtikrinant ugdymo 

tikslų įgyvendinimą. 

Pedagoginis, 

psichologinis tėvų 

švietimas 

Klasių tėvų 

susirinkimai 

integruojant tėvų 

švietimą 

Vasaris, 

rugsėjis 

I. Monstavičienė Klasių vadovai  

Atvirų durų 

savaitė. 

Individualūs 

pokalbiai su tėvais 

Kovas, 

lapkritis 

I. Monstavičienė Mokytojai Virtualiai 

Šviečiamojo 

turinio 

informacijos 

skelbimas 

elektroninėje 

erdvėje 

Visus metus I. Monstavičienė V. Andriuškienė, 

J. Jonikienė, 

K. Maslausienė, 

A. Puškorienė, 

V. Stonkienė, 

L.Vaškelytė-

Lukoševičienė 

 

Šviečiamosios 

veiklos tėvams 

Visus metus I.Monstavičienė Pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

Gimnazijos ir tėvų 

bendradarbiavimas. 

Bendradarbiavima

s su gimnazijos 

tėvų komitetu 

Visus metus A. Lengvenienė A. Lengvenienė, 

V.Vaičekauskienė 

 

Tėvų įtraukimas į 

gimnazijos 

renginius 

Sausio 7d., 

vasaris, kovas, 

gegužė, 

birželis, 

Rugsėjo 1d.  

N. Dovidauskienė Mokytojai, būrelio 

vadovai 

 

Tėvų įtraukimas į 

klasės renginius 

Visus metus I. Monstavičienė D. Bacevičienė, 

K. Maslauskienė 

 

Tėvų įtraukimas į 

gimnazijos 

dokumentų 

rengimą, įvairias 

apklausas 

Pagal poreikį A. Lengvenienė N. Pocienė  

Bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais ir 

projektinės veiklos 

plėtojimas 

Socialinės 

pilietinės veiklos 

vykdymas 

socialinių 

partnerių 

organizacijose 

Visus metus I. Monstavičienė K.Maslauskienė, 

Klasių vadovai 

 

Alumnų vakaras Rugsėjo 24 

d. 

N. Dovidauskienė Mokytojai, mokinių 

savivalda 

 

Formaliųjų ir 

neformaliųjų 

veiklų vykdymas 

Visus metus A. Lengvenienė N. Dovidauskienė 

I. Monstavičienė 

N. Pocienė 

Pamokos 

socialinių 

partnerių 

organizacij

ose, 

parodos, 

koncertai, 

šventės, 

atmintinos 

dienos ir kt. 



Įsitraukimas į 

projektines 

socialinių 

partnerių veiklas 

Visus metus A. Lengvenienė 

 

D. Jackūnienė  

 

 

Nacionaliniai 

projektai: 

Dalyvavimas - 

„Informatika 

pradiniame 

ugdyme“, 

Nacionalinis 

mokinių pasiekimų 

patikrinimų 

tyrimas (NMPP), 

sporto rėmimo 

fondo, ŠMSM  

finansuojamas 

projektas „Įsijunk 

sportuojantį 

Rietavą“, 

„Rietavo Lauryno 

Ivinskio 

gimnazijos 

ugdymo erdvių 

modernizavimas  

Nr.09.1.3-CPVA-

R-724-81, 

„Vaisių ir daržovių 

bei pieno ir pieno 

produktų 

vartojimo 

skatinimas 

ugdymo įstaigos“; 

ESFA projektas 

„Ugdymas karjerai 

per savanorišką 

veiklą“ 

 

 

Visus metus 

 

 

 

Vasaris-

gegužė 

 

 

 

Visus metus 

 

 

 

 

 

Sausis-

vasaris 

 

 

 

 

 

Visus metus 

 

 

 

 

 

kovas 

 

 

I. Monstavičienė 

 

 

 

I. Monstavičienė 

 

 

 

 

A. Lengvenienė 

 

 

 

 

 

A. Lengvenienė 

 

 

 

 

 

 

A. Lengvenienė 

 

 

 

 

 

A. Lengvenienė 

 

 

 

I. Katauskienė 

 

 

 

Mokytojai 

 

 

 

 

D. Jackūnienė 

 

 

 

 

 

N. Pocienė 

A. Remeikis 

 

 

 

 

 

L. Čiuželytė 

B. Petreikienė 

 

 

 

 

D. Jackūnienė 

 

 

2.2. Mokytojų profesionalumo skatinimas. 

Tikslingas 

mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

Atvirų pamokų 

vedimas, mokytojų 

mokymai 

kolegoms 

Visus metus N. Dovidauskienė Mokytojai Kiekvienas 

mokytojas 

pasirenka 

bent vieną 

priemonę. 

 

Kolegialus 

bendradarbiavimas 

pamokos kokybei 

gerinti 

Visus metus N. Dovidauskienė Mokytojai  Savo 

metodą/ 

priemonę 

pristato MG 

 

Seminarai, kursai 

mokymai, 

savišvieta 

Visus metus N. Dovidauskienė Mokytojai   



Mokytojų 

įsivertinimas 

Gruodis  N. Dovidauskienė 

I. Monstavičienė 

N. Pocienė 

Mokytojai   

2.3. Mokinių iniciatyvų skatinimas. 

Mokinių lyderystės 

skatinimas 

Dalyvavimas LMS 

veikloje 

Visus metus N. Dovidauskienė S.Vaičikauskas  

Gimnazijos  

seniūnų  rinkimai, 

Seniūnų tarybos 

formavimas 

Rugsėjis-

spalis  

N. Dovidauskienė Prezidento valdybos 

nariai 

 

Dalyvavimas 

gimnazijos 

taryboje ir darbo 

grupėse 

Visus metus N. Dovidauskienė Prezidento valdyba  

Mokinių inicijuoti 

renginiai 

Visus metus N. Dovidauskienė Mokinių savivalda  

3. Saugios ir modernios gimnazijos aplinkos kūrimas. 

3.1. Tęsti ir plėtoti prevencijos, sveikatos stiprinimo programas. 

Prevencinių 

programų 

įgyvendinimas 

Vykdomos 

prevencinės 

programos: „Taiki 

mokykla“, „Zipio 

draugai“, 

„Gyvenimo 

įgūdžių“, 

„Įveikime kartu“. 

Visus metus I. Monstavičienė Mokytojai   

Vasaros  stovyklos Birželis - 

liepa 

A. Lengvenienė Mokytojai Pagal lėšų 

gavimo 

galimybes 

Sveikatos 

stiprinimo 

programos 

įgyvendinimas 

2020-2024 

sveikatos 

stiprinimo 

programa 

„Kiekvienas 

vaikas nori užaugti 

sveikas“ 

Visus metus N. Dovidauskienė I. Viršilaitė, 

sveikatos 

stiprinimo grupės 

nariai 

 

Programa 

patvirtinta 

respublikoje ir 

gimnazija tęsia 

veiklą 

mokyklų tinkle 

„Sveika 

mokykla“ 

Sveikatos 

stiprinimo 

renginiai 

Visus metus N. Dovidauskienė I. Viršilaitė, 

sveikatos 

stiprinimo grupės 

nariai 

 

Valgyklos meniu 

koregavimas, 

atsižvelgiant į 

sveikos mitybos 

principus 

Visus metus A. Lengvenienė L. Čiuželytė  

Projekto „Vaisių ir 

daržovių bei pieno 

ir pieno produktų 

vartojimo 

skatinimas 

ugdymo įstaigos“ 

įgyvendinimas 

Visus metus A. Lengvenienė L. Čiuželytė  



Higienos įgūdžių 

stiprinimas - 

saugau save ir 

kitus 

Visus metus A. Lengvenienė N.Dovidauskienė, 

klasių vadovai 

 

Vandens gėrimo 

kultūros diegimas 

Visus metus A. Lengvenienė I. Viršilaitė, 

K.Maslauskienė 

 

3.2. Gimnazijos infrastruktūros gerinimas. 

Bendruomenės 

saugos 

užtikrinimas 

46 klasės 

atnaujinimas 

Vasaris A. Lengvenienė A. Remeikis  

Laiptinės prie 

sporto salės 

atnaujinimas 

Balandis  A. Lengvenienė A. Remeikis  

Vestibiulio sienos 

atnaujinimas 

Balandis A. Lengvenienė A. Remeikis  

Laiptinės pertvaros 

įrengimas 

Gegužė  A. Lengvenienė A. Remeikis  

Papildomų 

stebėjimo kamerų 

įrengimas 

Rugsėjis A. Lengvenienė A. Remeikis 8 vnt. 

Priešgaisrinių 

skydų 

atnaujinimas 

Rugpjūtis  A. Lengvenienė A. Remeikis 4 vnt. 

Belaidžio 

internetinio ryšio 

tinklo senojoje 

mokykloje 

įrengimas 

Birželis  A. Lengvenienė A. Remeikis  

Pradinių klasių 

antro aukšto 

koridoriaus 

atnaujinimas 

Rugsėjis  A. Lengvenienė A. Remeikis  

Edukacinių erdvių 

gimnazijoje 

įrengimas 

 

Edukacinė 

priemonė - 

pasaulio žemėlapis 

Rugsėjis A. Lengvenienė A. Remeikis  

Edukacinė lauko 

erdvė- pažįstam 

augalus 

Spalis  A. Lengvenienė A. Remeikis, 

technologijų, 

gamtos mokslų 

mokytojai 

 

Kūrybinių erdvių 

modernizavimas ir 

įveiklinimas 

Visus metus A.Lengvenienė A.Remeikis, 

mokytojai 

Aktų salės, 

meninių 

etiudų, 

muzikos, 

dailės erdvės 

Muziejinės 

edukacinės erdvės 

įrengimas ir 

įveiklinimas 

Visus metus A. Lengvenienė A. Remeikis, 

mokytojai 

 

Dokumentų 

skaitmeninimas 

Integruoto 

programų ir 

tarnybų paketo 

Office 365 

įveiklinimas 

Visus metus A. Lengvenienė N.Pocienė 

R. Ulozas 

 

 

Mokymai 

darbuotojams 

Visus metus I. Monstavičienė A.Mockus, 

N.Pocienė 
 



Mokinių 

įtraukimas į 

sistemos 

naudojimą  

Visus metus I. Monstavičienė N. Pocienė 

A. Mockus, 

klasių vadovai 
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RIETAVO LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJA 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO RENGINIŲ PLANAS 

2020-2021 m. m. 

Eil. 

Nr. 
Data Projektai, renginiai, kita veikla Dalyviai Atsakingi 

1. Rugsėjo 1 d.  Mokslo ir žinių diena –ugdymas 

kitaip 

Gimnazijos 

bendruomenė 

N. Dovidauskienė,  

IV klasių auklėtojai, 

mokiniai 

2. Rugsėjo 

pirmą-antrą 

savaites 

Tėvų susirinkimai 1-IV kl. mokinių 

tėvai 

Administracija, 

klasių vadovai 

3. Rugsėjo mėn. Europos Paveldo dienos 2020 

Rietave dienos paminėjimas 

5 – 8 kl. – I-IV  

kl. mokiniai 

V. Ruškys, skautai, 

istorijos mokytojai 

4. Rugsėjo mėn. Kasmetinis bėgimas Gimnazijos 

bendruomenė 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

5. Rugsėjo mėn. Europos sporto savaitė   Gimnazijos 

bendruomenė 

Kl. vadovai, fizinio 

ugdymo mokytojai 

6. Rugsėjo mėn. „Aš gyvenu Rietavo 

savivaldybėje“- ugdymas kitaip 

1-IV klasių 

mokiniai 

Kl. vadovai 

7. Rugsėjo 25 d. Europos kalbų diena  1-IV kl. mokiniai Užsienio ir lietuvių 

kalbos mokytojai 

8. Rugsėjo 25 d. Mykolinės Rietave.  

Alumnų susitikimas 

Gimnazijos 

bendruomenė 

Admininstracija, 

klasių vadovai, 

 M. Kneižienė,  

V. Ruškys,  

R. Drevinskienė,  

etnokultūros būreliai, 

klasių tėvų komitetas 

9. Rugsėjo mėn. Projektas ,,Rudenėlio kraitė“, 

skirtas Tautodailės metams 

Pradinių klasių 

mokiniai 

Pradinių ugdymo 

mokytojos 

10. Rugsėjo mėn. Mokinių savivaldos (seniūnų, 

Seniūnų tarybos) rinkimai, darbo 

planai 

5 – 8 kl., I – IV 

kl. mokiniai 

N. Dovidauskienė, 

Seniūnų tarybos 

pirmininkė 

P.Katauskaitė 

11. Rugsėjo mėn. Klasių tėvų susirinkimai Mokinių tėvai, 

mokytojai 

Administracija, 

klasių vadovai 

12. Spalio 8 d.  Gimnazijos Prezidento rinkimai 5-IV kl. 

mokiniai, 

mokytojai 

N.Dovidauskienė, 

Prezidento valdyba, 

Seniūnų taryba 

13. Spalio mėn. IT konkursas ,,Bebras“ (1-4 klasės) 

 

Pradinių klasių 

mokiniai 

I. Katauskienė, 

būreliai: Pirmieji 

žingsniai IT 



pasaulyje, Mažieji IT 

menininkai 

14. Spalio 5 d. Netradicinė ugdymo diena, skirta 

Tarptautinei Mokytojo dienai 

Mokytojai, 

gimnazijos 

mokiniai 

IV klasių mokiniai 

15. Spalio mėn. Programavimo savaitė 5- IV kl. 

mokiniai 

A. Mockus, 

N. Pocienė 

14. Spalio mėn.  Tradicinis sveikatingumo bėgimas Pradinių klasių 

mokiniai 

L. Tamulionienė 

D. Bacevičienė 

15. Spalio mėn. Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos egzaminas 

I-IV klasių 

mokiniai 

Istorijos mokytojai 

16. Lapkričio mėn. Informacinių technologijų 

respublikinis konkursas „Bebras“ 

5 –IV kl. 

mokiniams 

N.Pocienė, 

A.Mockus, būrelis – 

Programavimas 

17. Lapkričio mėn. 

pirmąją savaitę 

po atostogų 

Pamokos,  skirtos Lauryno 

Ivinskio vardui paminėti – 210 m. 

Gimnazijos 

mokytojai 

Administracija, 

mokytojai; 1-IV kl. 

mokiniai 

18.  Lapkričio – 

gruodžio mėn.  

Informacinių technologijų 

olimpiada mokykloje ir 

savivaldybėje 

6- 8 kl., I – IV kl. A. Mockus, 

N. Pocienė 

19. Lapkričio mėn. Respublikinis  konkursas 

,,Olympis 2020-2021“ 

1-4 kl., 5-IV kl. 

mokiniai 

Pradinio ugdymo, 

dalykų mokytojai 

20. Gruodžio mėn. Raštingiausias moksleivis 

(diktanto rašymas) – gimnazijos 

turas 

5- 8 kl., I – IV kl. Lietuvių kalbos 

mokytojai 

21. Gruodžio 

mėn.- sausio 

mėn. 

Mokyklinės olimpiados 5 – IV  klasių 

mokiniai 

Dalykų mokytojai 

22.  Gruodžio 

mėn. 

Advento pradžia Gimnazijos 

bendruomenė 

N. Ruškienė, 

R.Zimkuvienė, 

etnokultūros būreliai 

23. Gruodžio mėn. Linksmosios estafetės – klasėse 5 – 8 kl., I – IV 

kl. mokiniai 

Fizinio ugdymo 

mokytojai; mokiniai 

24. Gruodžio mėn. Mokinių kūrybinių darbų paroda 

gimnazijos erdvėse 

Gimnazijos 

bendruomenė 

M. Kneižienė,  

R. Drevinskienė,  

V. Ruškys, 

J.Šiaudvytienė 

25. Gruodžio mėn. Advento ir Kūčių tradicijos ir 

papročiai 

5-IV kl. mokiniai J. Rimeikienė,  

etnokultūros  būreliai 

26. Gruodžio mėn. Gerumo akcija 1-4 kl. mokiniai D. Norkuvienė 

E.Astrauskienė 

A. Balčiūnienė 

A. Stonkus 



27. Gruodžio mėn. Meninės saviraiškos diena 5 – 8 kl.,  

 I – IV kl. 

mokiniai 

Administracija, 

klasių vadovai, 

mokinių savivalda 

28. Gruodžio mėn. XVII projektas ,,Stanislovas 

Riauba- Žemaitijos Andersenas“ 

5 – 8 kl.,  I – IV 

kl. mokiniai 

R.Drevinskienė, 

V.Ruškys, 

M.Kneižienė,  

29. Sausio mėn. Pilietinė akcija „Atmintis gyva, 

nes liudija“, skirta Laisvės gynėjų 

dienai 

Gimnazijos  

bendruomenė 

N. Dovidauskienė, 

istorijos mokytojai, 

klasių auklėtojai, 

mokinių savivalda 

30. Sausio mėn. Meninio skaitymo konkursas 1-4 kl., 5 – 8 kl., 

I-IV kl. mokiniai 

Pradinių kl. 

mokytojai, lietuvių 

kalbos mokytojai 

31. Sausio -

vasario-kovo 

mėn. 

Savivaldybės olimpiados. 5 – IV klasių 

mokiniai 

Dalykų mokytojai 

32. Vasario mėn. Tarpklasinės tinklinio varžybos I –IV kl. 

mokiniai. 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

33. Vasario mėn. Renginiai, skirti Vasario  

16-ajai – Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai 

1-4 kl., 5-8 kl., 

I-IV kl. mokiniai 

N. Dovidauskienė, 

istorijos mokytojai, 

klasių auklėtojai, 

mokinių savivalda, 

muzikos, šokių ir kt. 

būreliai, klasių tėvų 

komitetai 

34. Vasario mėn. Abiturientų šimtadienis III- IV klasių 

mokiniai 

III kl.vadovai, 

mokiniai 

35. Vasario mėn. Užgavėnės Gimnazijos 

bendruomenė 

Pradinių kl. met. gr. 

pirmininkė, 

J. Rimeikienė, klasių 

vadovai, 

etnokultūros būreliai 

36. Vasario – kovo 

mėn. 

Tėvų susirinkimai Gimnazijos 

bendruomenė 

Administracija, 

klasių tėvų komitetai 

37. Kovo 4 d. ,,Pažįstu ir puoselėju tradicijas“.  

Kaziuko mugė  

1-4 kl. mokiniai D. Norkuvienė 

B. Butkuvienė 

A. Balčiūnienė 

E. Astrauskienė 

38. Kovo 5 d. Lietuvių kalbos olimpiada 

kalbininko Andriaus Ašmanto 

žymeniui laimėti – ugdymas kitaip. 

1-4  kl., 5- 8 kl.,  

I -  IV kl. 

mokiniai 

Administracija, 

lietuvių kalbos 

mokytojos, muzikos, 

šokių būreliai. 

Vyks, jei nebus 

karantino 



39. Kovo mėn. Projektas „Daina Tėvynei“. 

Akcija, skirta Kovo 11-ajai 

5-IV kl. mokiniai N. Dovidauskienė, 

A. Balčiūnienė, 

muzikos būreliai, 

klasių vadovai 

40. Kovo mėn. Tarptautinis „Kengūros“ konkursas 1- IV kl. 

mokiniai 

I.Maželienė 

R. Aužbikavičienė, 

I.Vilimienė, 

V.Auškalnienė 

41. Kovo mėn. Pamokos, skirtos Žemės dienai Gimnazijos 

bendruomenė 

Chemijos, gamtos 

mokslų  mokytojai 

44. Kovo mėn. Teatro dienos Rietave 1-4  kl. mokiniai B. Butkuvienė, 

A.Balčiūnienė, 

teatro būreliai 

45. Balandžio 

mėn. 

Savanorystės diena Gimnazijos 

bendruomenė 

Administracija, 

klasių auklėtojai, 

mokinių savivalda, 

jaunieji maltiečiai 

46. Balandžio 

mėn. 

Respublikinis ,,Olympio 2020-

2021“ konkursas 

1-IV kl. mokiniai Pradinio ugdymo, 

dalykų mokytojai 

47. Gegužės mėn. Akcija spaudos atgavimo dienai 

pažymėti – „Gera skaityti“ 

1 – IV kl., 

mokytojai 

Lietuvių kalbos 

mokytojos, jaunųjų 

žurnalistų būrelis 

48. Gegužės 15 d. Renginys, skirtas Šeimos dienai Gimnazijos 

bendruomenė 

N. Dovidauskienė, 

klasių auklėtojai, 

būrelių vadovai, 

klasių tėvų komitetai 

49. Gegužės mėn. Pasaulinė nerūkymo diena. Akcija 

„Rūkymui – NE!“ 

Gimnazijos 

bendruomenė 

Sveikatos 

specialistas, klasių 

vadovai 

50. Gegužės mėn. Būsimo pirmoko šventė 

 

Būsimieji 

pirmokai 

Administracija, 

būsimosios pirmokų 

mokytojos 

51. Gegužės mėn. Paskutinio skambučio šventė III-IV kl. 

mokiniai, 

gimnazijos 

bendruomenė 

N.Dovidauskienė, 

III-IV kl. mokiniai, 

klasių auklėtojai, 

šokių būrelis 

55. Birželio 1 d.  Vaikų gynimo diena  

 

1-4 kl. mokiniai Pradinio ugdymo 

mokytojai 

56. Birželio 14 d. Pilietiškumo-patriotiškumo diena. 

Akcija, skirta Gedulo ir vilties 

dienai 

5-8 kl., I-IV kl. 

mokiniai 

Administracija, 

istorijos mokytojai, 

klasių vadovai 

57. Birželio mėn. Mokslo metų užbaigimo diena – 

biologinis-geografinis takas  

Gimnazijos 

bendruomenė 

V.Kučinskienė, 

V.Pociuvienė, fizinio 

ugdymo mokytojai, 

klasių vadovai 



58. Birželio mėn. Pirmūnų šventė Gimnazijos 

bendruomenė 

Administracija, 

klasių vadovai 

59. Liepos mėn. Brandos atestatų įteikimo šventė IV klasių 

mokiniai 

Administracija,  

IV kl. auklėtojai 

 



RIETAVO LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJA 

UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS PLANAS 

 

2021 metams 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Vykdytojas Data Atsiskaitymo forma 

1.  Mokomųjų dalykų 

ilgalaikių  planų 

derinimas 

Klasių vadovų veiklos  

planų derinimas 

Neformaliojo švietimo 

programų, pamokų 

mokinių poreikiams 

tenkinti planų, modulių 

programų tvirtinimas 

N. Pocienė, 

N. Dovidauskienė, 

I. Monstavičienė 

Rugsėjis Administracijos pasitarime 

2.  Pradinių klasių ir 

pagrindinio ugdymo 

mokytojų 

bendradarbiavimo 

užtikrinimas  

Administracija Rugsėjis Susitikimas-diskusija 

3.  Pamokų stebėsenos plano 

sudarymas 
Administracija Spalis Administracijos pasitarime 

4.  Mokytojų budėjimo 

priežiūra 

Administracija 
Lapkritis Administracijos pasitarime 

5.  Pirmų, penktų klasių ir 

naujai atvykusių mokinių 

adaptacija 

L. Vaškelytė-

Lukoševičienė, J. 

Jonikienė 

Gruodis – 

kovas 

VGK,  mokytojų tarybų 

posėdžiuose 

6.  Klasės vadovo veikla. 

Efektyvaus darbo metodų 

sklaida  

Administracija 

Balandis  

Metodinės grupės 

pasitarime 

7.  Pamokų ir renginių 

stebėjimas x ir y klasėse 

Administracija, 

soc. pedagogas, 

psichologas 

Pagal 

poreikį 

Koordinacinės tarybos 

posėdžiuose 

8.  Mokinių lankomumo ir 

pažangumo stebėjimas, 

analizė pagal klasių kon-

centrus(1-4, 5-8, I-IV kl.) 

Administracija 
Ugdymo 

laikotarpių 

pabaigoje 

Koordinacinės tarybos 

posėdžiuose 

9.  Ilgalaikių  planų 

įgyvendinimas (planų ir 

ugdymo dermė). Analizė  

pagal  kuruojamus 

dalykus 

Administracija 

 
Kas 3 

mėnesius 

Administracijos pasitarime 



 

 

10.  Bandomieji egzaminai 

IV gimnazijos klasėse 

Administracija Sausis-

Kovas 

Aptarti mokytojų 

metodinėse grupėse 

11.  Integracija, mokymo ir 

mokymosi 

diferencijavimas 

pamokoje (pamokų 

stebėjimas), skaitmeninių 

mokymo priemonių 

naudojimas 

Administracija 

 

Visus 

metus 

 

Metodinėje taryboje,  

Mokytojų taryboje  

12.  Neformaliojo vaikų 

švietimo užsiėmimų 

efektyvumo analizė 

N.Dovidauskienė 

Gegužė  

Mokytojų taryboje 

13.  Metodinių darbo grupių 

veiklos analizė ir planų-

projektų aptarimas 

Metodinių grupių 

pirmininkai, 

administracija 

Birželis 

Metodinių grupių 

pasitarimuose 

13. Elektroninio dienyno 

pildymo priežiūra 

 

Administracija 

pagal kuruojamus 

dalykus, 

A. Mockus 

Visus 

metus 

Administracijos pasitarime 

14. Seminarų  medžiagos 

perteikimas  mokytojams 

(sklaida) 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Grįžus iš 

seminaro, 

konferen- 

cijos ar kt. 

Metodinėse grupėse 



RIETAVO LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJA 

MOKINIŲ SAVIVALDOS VEIKLOS PLANAS 2020/2021 m.m. 

 

Tikslas: 

Užtikrinti aktyvų mokinių dalyvavimą ugdymo procese  

Uždaviniai:  

1. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje. 

2. Ugdyti pilietinę atsakomybę. 

3. Formuoti bendruomeniškumo, pasididžiavimo savo gimnazija jauseną. 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Data  Atsakingas Pastabos 

1. Mokslo ir žinių diena Rugsėjo 1d. Prezidento 

valdyba 

 

2. Mokinių savivaldos 2019 – 2020 m. 

veiklos analizė, veiklos plano 2020 – 

2021m. svarstymas 

Rugsėjo – 

Spalio mėn. 

Prezidento 

valdyba 

 

3. Klasių seniūnų rinkimai. Seniūnų 

tarybos rinkimai. Seniūnų tarybos 

veiklos plano sudarymas ir 

tvirtinimas 

Rugsėjo – 

Spalio mėn. 

Seniūnų taryba  

4. Prezidento rinkimai Spalio mėn. Mokinių 

savivalda – 

rinkimų 

komisija 

Du turai 

5. Prezidento inauguracija Lapkričio mėn. Mokinių 

savivalda – 

rinkimų 

komisija 

Gali būti ir 

gruodį 

5. Mokinių savivaldos veiklos plano 

suderinimas ir tvirtinimas 

Lapkričio mėn. Prezidento 

valdyba, 

Seniūnų taryba 

 

6. Kalėdiniai renginiai Gruodžio mėn Prezidento 

valdyba, 

Seniūnų taryba 

Gali būti ir 

nuotoliniu 

7. Sausio 13 – osios renginiai ir akcijos Sausio 13d. Prezidento 

valdyba, 

Seniūnų taryba 

 

8. Vasario 16 – osios minėjimas Vasario mėn. Prezidento 

valdyba, 

Seniūnų taryba 

 

9. Kovo 11 – osios renginiai Kovo 11d. Prezidento 

valdyba, 

Seniūnų taryba 

 



10. Ugdymas kitaip – Savanorystės diena Balandis – 

gegužė 

Prezidento 

valdyba, 

Seniūnų taryba 

 

11. Savaitė be patyčių Gegužė Prezidento 

valdyba, 

Seniūnų taryba 

 

12. Mokslo metų užbaigimo šventė Birželis Prezidento 

valdyba, 

Seniūnų taryba 

 

13. Prezidento valdybos ir Seniūnų 

tarybos susirinkimai 

Kartą per 

mėnesį 

Prezidento 

valdyba, 

Seniūnų taryba 

 

14. Veikla LMS Plungės skyriuje Nuolat Prezidentas  

15. Naktis mokykloje Pavasarį-vasaros 

pradžioje 

Prezidento 

valdyba, 

Seniūnų taryba 

 

16. Filmo vakarų, diskotekų 

organizavimas 

Visus metus 

pagal atskirą 

planą 

Prezidento 

valdyba, 

Seniūnų taryba 

Jei leis 

pandemijos 

sąlygos 

17. Dalyvavimas Rietavo Lauryno 

Ivinskio gimnazijos tarybos veikloje 

Visus metus Prezidento 

valdyba 

 

18. Bendradarbiavimas su gimnazijos 

administracija 

Visus metus Prezidento 

valdyba 

 

19. Bendradarbiavimas su gimnazijos 

socialiniais partneriais ir įvairiomis 

Rietavo jaunimo organizacijomis 

Visus metus Prezidento 

valdyba, 

Seniūnų taryba 

 

20. Uniformų dėvėjimo priežiūra Visus metus Seniūnų taryba  

 



RIETAVO LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJA 

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

2020-2021 m. m.   

 

Tikslas: 

Užtikrinti ugdymo(si) kokybę ir veiksmingumą 

Uždaviniai: 

 

1. Tęsti ugdymo(si) individualizavimą, diferencijavimą ir personalizuotą mokymą(si): būtina 

sisteminga savišvieta, kryptingai tobulinant įvairias kompetencijas – IT, bendrąsias, dalykines, 

- įgytų žinių pritaikymas ugdymo procese, bendradarbiavimas su pagalbos mokiniui 

specialistais, bendradarbiavimas su kolegomis, sprendžiant įvairias pedagogines ir ugdymo 

problemas. 

2. Įgalinti visą gimnazijos bendruomenę  naudotis bendra skaitmenine platforma – Office365. 

3. Tobulinti ir sistemingai aptarti  mokinio individualios pažangos stebėsenos, fiksavimo ir 

rezultatų naudojimo asmenybės augimui modelį. 

4. Kiekvienam mokytojui įsitraukti į patirties sklaidą: vizija – besimokanti gimnazija, įgalinanti 

RAMA veikla. 

5. Integruotų programų įtraukimas į ugdymo procesą. 

6. Sistemingai organizuoti ir reflektuojant aptarti kūrybiškumo, pilietiškumo, 

bendruomeniškumo, sveikos gyvensenos ir socialines veiklas. 

 

Eil.

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas Pastabos 

1. Metodinės tarybos veiklos aptarimas, 

planavimas 

Rugpjūtis N.Dovidauskienė, 

k.Maslauskienė 

Veiklos 

ataskaita 

pristatoma ir 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

2. Ilgalaikių planų aptarimas (dėmesys 

integruotoms pamokoms) ir tvirtinimas. 

Olimpiadų,  konkursų rezultatų analizė. 

Priemonių, skirtų mokinių pasiekimams 

gerinti, aptarimas (VIP, e.priemonės, 

konsultacijos irk t.) 

Rugsėjis Metodinių grupių 

pirmininkai 

Aptaria 

metodinėse 

grupėse ir 

fiksuoja 

protokole 

3. Seminaras Kaip dirbti skaitmeninėje 

platformoje Office 365 

Rugsėjis N.Dovidauskienė  

4. Diagnostiniai darbai Rugsėjis, 

spalio 

pradžia 

N.Dovidauskienė, 

K.Maslauskienė,  

metodinių grupių 

pirmininkai 

Nereikia rašyti 

fizinio, dorinio  

ugdymo, 

žmogaus 

saugos, dailės 

technologijų, 

muzikos 



besimokan-

tiems 

mokiniams 

5. Konsultacinių valandų tikslingo poreikio 

numatymas, aptarimas, grafiko derinimas 

Spalis Vilma 

Kučinskienė 

 

6. Diagnostinių darbų analizė Lapkritis Raimonda 

Katauskienė 

 

7. L.Ivinskiui – 210. Pirmąją lapkričio 

savaitę pamokos, skirtos L.Ivinskio 

gyvenimui ir veiklai 

Lapkritis N.Dovidauskienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Įsijungia visų 

dalykų 

mokytojai 

8. Gimnazinio turo olimpiadų 

organizavimas 

Lapkritis – 

sausis 

K.Maslauskienė, 

N.Dovidauskienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

 

9. Integruotų programų įgyvendinimas 

pamokose 

Gruodis D. Bacevičienė  

10. Vadovėlių ir mokymo priemonių poreikio 

aptarimas 

Gruodis K.Maslauskienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

 

11. Konsultacijų privalumai ir trūkumai. Kaip 

spręsti problemas? 

Sausis Vilma 

Kučinskienė 

 

12. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 

(VIP) tvarkos sistemingos stebėsenos 

aptarimas 

Vasaris K.Maslauskienė  

13. Patirties sklaidos, užduočių ir veiklų 

diferencijavimo ir individualizavimo, 

namų darbų tikslingo skyrimo aptarimas 

Kovas Ina Gelžinienė Per mokslo 

metus aptaria 

jungtinėse 

metodinėse 

grupėse – 

plėtojamas 

tarpdalykinis 

bendradarbiavi

mas 

14. Kaip įtraukiami mokiniai į  kūrybiškumo, 

pilietiškumo, bendruomeniškumo, sveikos 

gyvensenos ir socialines veiklas 

Balandis K.Maslauskienė  

15. Mokymasis bendradarbiaujant. Veiklos 

apibendrinimas 

Gegužė N.Dovidauskienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

 

16. Olimpiadų, konkursų, varžybų pasiekimų 

lyginamoji analizė 

Birželis Rima 

Drevinskienė 

 

17. Metodinių grupių veiklos ataskaita Birželis Metodinių grupių 

pirmininkai 

 

18. Savišvieta – naujos medžiagos 

perteikimas kolegoms 

Per 

mokslo 

metus 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

. 

19. Metodinės tarybos veiklos ataskaita Rugpjūtis K.Maslauskienė  

Ilgalaikiai planai suderinami metodinėse grupėse iki rugsėjo 8 d., būrelių mokinių sąrašai 

pateikiami Daliai Remeikienei iki rugsėjo 10 d., gimnazijos administracijai pateikiami būrelių 

programos, planai, dalykų ilgalaikiai  planai  – rugsėjo 18d.,  klasių vadovų planai ir 

individualizuotos programos – rugsėjo 25 d.  



RIETAVO LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJA 

KOORDINACINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

2021 metams 

Tikslas:  

Užtikrinti ugdymo(si) kokybę ir veiksmingumą; stiprinti  gimnazijos bendruomenės narių tapatumo 

jausmą 

Uždaviniai: 

1. Užtikrinti sklandų ir kokybišką ugdymo procesą. 

2. Koordinuoti mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą. 

3. Stiprinti gimnazijos įvaizdžio sklaidą. 

 

Eil. 

Nr. 
Posėdžio tema Posėdžio data 

1. Nuotolinio mokymosi problemos Sausis 

2. Mišraus ugdymo aktualijų aptarimas Vasaris  

3.  Nuotolinio mokymo(si) praradimų identifikavimas, 

psichologinės, emocinės mokytojų ir mokinių būsenos 

vertinimas 

Kovas  

4. Socialinės, pilietinės veiklos ir ugdymo proceso 

įgyvendinimo aktualijos 

Balandis  

5. Ugdymo plano 2021-2023 m.m. galimybių aptarimas  Gegužė 

6.  Perspektyvos 2021-2022 m.m. Birželis  

7. Mokslo metų pradžios aktualijos Rugpjūtis  

8. Pasirengimas strateginiam planavimui Rugsėjis 

9. Mišraus mokymo galimybių aptarimas Spalis 

10.  Pagalbos mokiniui efektyvumas Lapkritis 

11.  Gimnazijos finansinių galimybių vertinimas Gruodis 



RIETAVO LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJA 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO VEIKLOS PLANAS 

 

2021 m. 

Tikslai: 

 

1. Įgytos kvalifikacijos plėtojimas.   

2. Profesinis tobulėjimas: mokytojų kvalifikacijos tobulinimas individualiai pasirinktose 

srityse, bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas siekiant ugdymo kokybės. 

 

Uždaviniai: 

 

1. Bendradarbiavimo galimybių įgyvendinant ugdymo turinį plėtra. 

2. Skaitmeninių mokymo priemonių, virtualių aplinkų panaudojimas, platformos Office365  

įgalinimas ugdymo procese. 

3. Gamtamokslinis ugdymas per patyriminį mokymąsi. 

4. Mokinio asmenybės ūgties (brandos, pasiekimų, pažangos – VIP) stebėsena. 

 

Eil.

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingi ir 

vykdytojai 

Pastabos 

1. Nemokamų kvalifikacijos tobulinimo 

virtualioje mokymosi erdvėje (IQES, 

Mokytojo TV, VMA- Virtuali 

Mokymosi Aplinka ir kt.) galimybių 

panaudojimas. 

2021 m. Mokytojai 100 proc. 

mokytojų bus 

tobulinę 

asmeninę 

kvalifikaciją – 

įrašai įsivertinimo 

anketoje. 

2. Individualus pedagoginės 

specializacijos įgijimas. 

2021 m. A.Puškorienė 

 

 

E.Jurkuvienė 

 

 

 

L. Kulvietytė 

 

Įgis specialiojo 

pedagogo 

kvalifikaciją. 

Įgis priešmokyk-

linio ugdymo 

mokytojo 

kvalifikaciją. 

Įgis socialinės 

pedagogikos 

kvalifikaciją. 

3. Neformalaus švietimo (būrelių) 

vadovų forumas: „Sėkmės. 

Problemos ir aktualijos. Kaip įtraukti 

jauną žmogų į neformalią veiklą“. 

Birželio/rug

sėjo mėn. 

N.Dovidauskienė, 

būrelių vadovai 

Įgytų žinių 

pritaikymo 

refleksija – įrašai 

įsivertinimo 

anketoje. 

4. Seminaras ugdomųjų veiklų kokybės 

tobulinimui. 

Rugsėjo/spa

lio mėn. 

Administracija  

5. Įrankių „Office 365“ diegimo į 

ugdymo procesą tolesnio tobulinimo 

mokymai. 

 

Sausio, 

vasario/ 

rugpjūčio 

mėn. 

A.Mockus, 

N.Pocienė 

 



6. Skaitmeninių mokymo(si) priemonių 

taikymas ugdymo procese: 

individualios/ 

grupinės konsultacijos. 

Sausio, 

vasario 

mėn. 

A.Mockus, 

N.Pocienė; 

mokytojai, klasių 

vadovai 

 

7. Laboratorinių ir praktinių darbų 

taikymas gamtamoksliniame ugdyme 

remiantis patyriminiu mokymu(si). 

2021 m. Gamtamokslių 

dalykų mokytojai 

 

8. Skaitmeninės programėlės diegimas 

anglų kalbos pamokose – dalijimasis 

patirtimi metodinės grupės posėdyje. 

Gegužės/rug

sėjo mėn. 

I.Gelžinienė 

R.Mockienė 

 

9. Ugdymo turinio temų integracijos, 

mokymo metodų aptarimai 

dalykinėse grupėse. 

2021 m. Metodinių grupių 

pirmininkai; 

mokytojai 

 

10. Įgytų žinių ir kompetencijų sklaida 

kolegoms metodinėse grupėse. 

2021 m. Metodinė taryba; 

mokytojai 

Įgis naujos 

patirties, tobulins 

kvalifikaciją – 

įrašai įsivertinimo 

anketoje. 

11. Atviros pamokos/ 

mokymai kolegoms. 

2021 m. Metodinė taryba; 

mokytojai 

Įgis naujos 

patirties, tobulins 

kvalifikaciją – 

įrašai įsivertinimo 

anketoje. 

12. Mokymai tėvams „Tėvų įtraukimo į 

ugdymo(si) veiklas stiprinimas“. 

II-IV 

ketvirtis. 

Administracija; 

klasių vadovai 

Pokalbiai apie 

vaiką su 

mokytojais, 

auklėtojais (VIP 

stebėsena 

Teams). 

 

  



RIETAVO LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJA 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

2021 metams 

Tikslai:  

1. Koordinuoti ir įgyvendinti konfliktų prevencijos programos „Taiki mokykla” vykdymą.  

2. Skatinti ugdytinių asmenybės raidą saugioje ir sveikoje aplinkoje, užtikrinti mokinių 

saugumą gimnazijoje. 

3. Mažinti įvairius žalingų įpročių, smurto, nusikalstamumo rizikos veiksnius, formuojant 

teisingas nuostatas bei skatinant mokinių iniciatyvą, užimtumą ir kūrybiškumą.  

 

Uždaviniai:  

 

1. Teikti konsultacinę, metodinę, informacinę pagalbą mokiniams, tėvams, mokytojams. 

Įgyvendinti priemones, kurios padėtų ugdyti socialinius įgūdžius, stiprintų moralines nuostatas.  

2. Tėvų susirinkimų, klasių valandėlių, renginių metu teikti informaciją apie žalingų įpročių, 

smurto ir patyčių, nusikalstamumo prevenciją. 

3. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, informacinę 

pagalbą vaikui.  

4. Bendradarbiauti su savivaldybės VGK, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo 

tarnyba, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore, Plungės PPT ir kitomis institucijomis. 

 

Eil. 

Nr. 
Veikla Periodiškumas Atsakingi 

 

Pastabos 

1. Organizacinė veikla 

 

1.1. 
Sudaryti gimnazijos Vaiko gerovės 

komisijos veiklos planą 2022 m. m. 

Iki 2021 

gruodžio 27 d. 
VGK 

 

 

1.2. 
VGK posėdžių organizavimas 

Kartą per du 

mėnesius 
I.Monstavičienė 

 

Esant 

poreikiui ir 

dažniau. 

 

1.3. 
Organizuoti VGK pasitarimus teisės 

pažeidimų, mokyklos nelankymo, 

destruktyvaus elgesio klausimais 

1-2 kartus per 

mėnesį 
VGK nariai 

 

 

1.4. 

Pradinio ugdymo mokytojų ir 5-tose 

klasėse dėstančių mokytojų 

susitikimas-diskusija „Mokinių 

pažinimas“  

Rugsėjo mėn. 2 

sav.,  

lapkritis 

VGK pirmininkas 

V. Stonkienė 

J. Jonikienė 

L. Vaškelytė-

Lukoševičienė 

A. Puškorienė 

B. Butkuvienė 

D. Norkuvienė 

Dalyvauja  

5-ose 

klasėse 

dėstantys 

mokytojai 



 

1.5. 
Kaip sekasi dirbti 5-8 klasės? Visus metus 

Pagalbos mokiniui 

specialistai, klasių 

vadovai, 

dalykų mokytojai 

 

 

1.6. 

Informacijos apie VGK veiklą 

pateikimas stenduose, gimnazijos 

internetinėje svetainėje, 

socialiniuose tinkluose 

Visus metus 
VGK 

 

 

 

1.7.  

Kompleksinės pagalbos priemonių 

taikymas mokymosi, elgesio ir 

emocijų sunkumų turintiems 

mokiniams 

Visus metus VGK 

 

 

1.8. 

Kompetencijų gilinimas kursuose, 

seminaruose, studijuojant 

prevencinę, psichologinę ir 

specialiąją pedagoginę literatūrą 

 

Visus metus VGK 

 

 

1.9.  

Mokytojų, tėvų (globėjų) 

konsultavimas prevenciniais, 

psichologiniais, spec. Ugdymo 

klausimais 

Visus metus VGK 

 

 

1.10. 
VGK veiklos ataskaitos parengimas Gruodis VGK pirmininkas 

 

 

2. Prevencinė veikla 

 

2.1. 

1-4, 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių 

mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) 

supažindinimas su gimnazijos 

Mokinio elgesio taisyklėmis,  

poveikio priemonių taikymu 

netinkamai besielgiantiems 

mokiniams, smurto ir patyčių 

tvarkos aprašu 

Rugsėjis  
 

1-4 kl. mokytojos,  

5-8 kl. ir  

I-IV gimnazijos 

 klasių vadovai 
 

 

 

2.2. 
Pašalinių asmenų gimnazijoje 

registracija 
Visus metus  Budėtoja  

 

 

2.3. 
Kofliktų prevencijos programos 

„Taiki mokykla” vykdymas 
Visus metus 

VGK, gimnazijos 

bendruomenė 

 

 

2.4. 
Rizikos grupės mokinių lankymas 

namuose  
Visus metus 

VGK, klasių 

vadovai 

Iškilus 

poreikiui 

 

2.5. 

Pranešimų dėl netinkamo elgesio 

nagrinėjimas ir poveikio priemonių 

taikymas  

Visus metus VGK 

 

 

2.6. Pamokų lankomumo kontrolė.  

Lankomumo suvestinių ataskaitos  
Visus metus 

VGK, socialiniai 

pedagogai, klasių 

vadovai 

 

 

2.7. 
Vėluojančių į pamokas mokinių 

kontrolė  

 

Visus metus 

VGK, socialiniai 

pedagogai, klasių 

vadovai 

 



 

2.8. 
Dalyvavimas klasės tėvų bei 

gimnazijos tėvų susirinkimuose  
Visus metus  

Esant 

pageidavi-

mui 

 

2.9. 

Informacinių stendų, lankstinukų, 

skrajučių rengimas sveikos 

gyvensenos, smurto, žalingų įpročių 

prevencijos temomis  

 

Visus metus VGK 

 

 

2.10. Supažindinti su įstatymais apie 

pirotechnikos naudojimą 
Lapkritis 

Klasių vadovai 

 

 

 

2.11. 
Seminaras mokytojams  Spalis  Psichologas 

 

 

2.12. 
Paskaitos 

 Tėvams „Agresyvaus elgesio 

prevencija ir valdymas“ 

„Vaiko nepriežiūra lygu emocinis 

smurtas“ 

Ruduo Psichologas 

 

 

2.13. 

Pranešimas PUG vaikų tėvams 

,,Vaikų kalbos įgūdžių lavinimas“ 

Spalis 
Logopedas 

 

 

2.14. 
Pirmos pagalbos teikimas, mokinių 

sveikatos priežiūros organizavimas, 

sveikatos stiprinimo programų 

teikimas ir įgyvendinimas  

Visus metus 

VGK, sveikatos 

priežiūros 

specialistas, 

psichologas 

 

 

2.14. Tyrimai: 

Patyčių paplitimas tarp 5-8 klasių; 

Adaptacijos 5-ose klasėse tyrimas; 

Adaptacijos 1-ose klasėse tyrimas; 

Naujai į gimnazija atvykusių 

mokinių adaptacija 

 

 

Spalis, lapkritis 

Gruodis 

Spalis 

 

 

VGK, psichologas, 

 

Socialinis 

pedagogas 

Aptarti 

mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

 

2.15. 

Prevencinių programų vykdymas: 

1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

programos. 

2. Etninės kultūros programos. 

3. Ugdymo karjerai programos. 

4. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo 

bei rengimo šeimai bendroji 

programa. 

Visus metus 

Dalykų mokytojai, 

klasių vadovai 

pagalbos mokiniui 

specialistai  

 

Integruota į 

ugdymo 

procesą 

3. Prevenciniai renginiai 

 

3.1.  

BE PATYČIŲ 2021 

 

Kovas 

 
Socialiniai 

pedagogai, VGK 

 

 

3.2 

Popietė „Paukščiai sugrįžta“ Kovas 
Specialusis 

pedagogas 

 

 

3.3. 

Viktorina 6-10 kl. SUP mokiniams 

,,Žinių mūšis“ 

Balandis  
Logopedas 

 



 

3.4. 

Akcija „Smurtui prieš vaikus sakome 

NE“ 2021 

Gegužė 
Socialinis 

pedagogas, 

sveikatos 

specialistas 

 

 

3.5. 

Pasaulinė nerūkymo diena Gegužė 
Socialinis 

pedagogas 

 

 

3.6. Tarptautinės Tolerancijos dienos 

paminėjimas 
Lapkričio 15 d. 

Socialiniai 

pedagogai, 

psichologas  

 

 

3.7. 

Sveikos gyvensenos savaitė 

Pasaulinė regėjimo savaitė 

Lapkritis 
Socialinis 

pedagogas 

 

 

3.8. 

Pasaulinės kovos su AIDS dienos 

paminėjimas 

 

Gruodis 
Sveikatos 

specialistas 

 

 

3.9. 
Piešinių konkursas SUP mokiniams 

,,Mano kalėdinė eglutė“ 
Gruodis 

Specialusis 

pedagogas, 

logopedas 

 

4. Specialusis ugdymas 

 

4.1. 

Ikimokyklinio ugd. Grupės, pirmokų 

ir naujai atvykusių mokinių kalbos ir 

kalbėjimo įvertinimas, sutrikimų 

nustatymas ir sąrašų sudarymas ir 

patvirtinimas  

Rugsėjis  

Logopedas, 

Specialieji 

pedagogai 

 

 

4.2. 
Mokytojų, dirbančių su SUP 

mokiniais, supažindinimas su PPT 

išvadomis 

Iki rugsėjo 17 d. 

Specialieji 

pedagogai, 

mokytojai dirbantys 

su SUP turinčiais 

mokiniais 

 

 

 

4.3. Individualizuotų ugdymo programų 

suderinimas  

Iki spalio 1 

d. 

 

 

VGK nariai 

Derinama su 

direktoriaus 

pavaduotoju 

ugdymui  

 

4.4. 
Specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių pasiekimų 

vertinimas ir aptarimas, tolesnio 

mokinių ugdymo numatymas 

Sausis, birželis  

 

Specialieji 

pedagogai, 

dėstantys mokytojai 

Pasibaigus 

pusmečiams. 

(Kviesti 

mokinius ir 

jų tėvus) 

 

4.5. 
Rinkti informaciją apie mokinius, 

turinčius mokymosi sunkumų: 

- gavus tėvų sutikimą atlikti pirminį 

įvertinimą; 

- aptarti įvertinimo rezultatus, teikti 

siūlymą mokinį siųsti į PPT dėl 

detalesnio įvertinimo; 

Visus metus, 

pagal poreikį 

Mokytojai, klasių 

vadovai, tėvai, 

VGK nariai 

 



- konsultuoti mokytojus ir tėvus 

 

4.6. 
Teikti rekomendacijas mokytojams, 

tėvams dėl specialiojo ugdymo 

metodų, būdų, mokymo priemonių 

naudojimo 

Visus metus 
Pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

5. Krizių valdymas 

 

5.1. 

Krizės aplinkybių įvertinimas, krizės 

valdymo plano rengimas  

 

Esant krizinei 

situacijai  

 

VGK nariai 

 

 

5.2. 

Informacijos apie krizę rengimas ir 

pateikimas gimnazijos 

bendruomenei/žiniasklaidai, 

Švietimo skyriui , teritorinei 

policijos įstaigai, vaiko teisių 

apsaugos tarnybai  

 

Esant krizinei 

situacijai  

 

Gimnazijos 

direktorius 

 

 

5.3. 
Gimnazijos bendruomenės grupių ir 

asmenų, kuriems reikalinga švietimo 

pagalba įvertinimas ir pagalbos 

teikimo organizavimas 

 

Esant krizinei 

situacijai  

 

VGK, psichologas 

Esant 

poreikiui 

kviesti 

Krizių 

centro 

specialistus 

  



RIETAVO LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJA 

SVEIKATOS STIPRINIMO GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

2020-2021 m. m. 

Tikslas:  

Gilinti sveikatos, sveikos gyvensenos sampratą, stiprinti fizinę, psichinę ir socialinę sveikatą 

 

Uždaviniai: 

1. Žinių apie sveiką gyvenseną suteikimas bendruomenei. 

2. Higienos įgūdžių tobulinimas COVID-19 situacijoje. 

3. Skatinti fizinį aktyvumą, pratinti prie sveikos mitybos, gerinti aplinkos ir asmens švaros 

įgūdžius, gebėti derinti veiklą ir poilsį. 

4. Gilinti mokėjimą valdyti jausmus ir emocijas, ugdyti savivertę. 

5. Ugdyti pagarbą kitam žmogui, įtvirtinti gebėjimus atsispirti neigiamai įtakai. 

 

 

Eil.

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas Pastabos 

1. Sveikatos stiprinimo grupės 

veiklos analizė ir plano 

sudarymas 2021 m. m.  

Sausis N.Dovidauskienė  

2. Vaistažolių pasaulyje „Arbata 

mus suartina, šildo ir gydo“ 

Sausis L.Tamulionienė, 

K.Maslauskienė, klasių 

vadovai 

 

3. Vasario 16 skirta sporto 

šventė 

Vasaris D.Tamulionienė  

4. Intervizija – emocinio 

palaikymo grupė 

Vasaris-

kovas 

L. Vaškelytė-

Lukoševičienė 

Mokiniams, 

tėvams 

5.  Tėvų švietimas. Vaikų 

agresyvaus elgesio priežastys, 

motyvai, raiška bei prevencija 

ir valdymas 

Vasaris-

kovas 

L. Vaškelytė-

Lukoševičienė, klasių 

vadovai 

Tėvų 

susirinkimai 

6. Klasių valandėlės: „Ar 

sąmoningai renkuosi sveiką 

gyvenimo būdą“ 

Kovas-

balandis 

I.Viršilaitė, klasių 

vadovai 

 

7. Pasaulinė sveikatos diena. 

Akcija „Apibėk mokyklą“ 

Balandis I.Viršilaitė, S.Jonušas, 

D.Aukštkalnis, 

G.Žlibinienė 

 

8. 7 kl konkursas „Išmok teikti 

pirmąją pagalbą“ 

Gegužė I.Viršilaitė,  

7 klasių vadovai 

 

9. Pasaulinė nerūkymo diena Gegužė I.Viršilaitė, J.Jonikienė, 

A.Puškorienė 

 

10. Savaitės akcija  „Mano 

draugas dviratis“ 

Gegužė Fizinio ugdymo 

mokytojai, klasių 

vadovai, 

 G. Šaulienė 

 

11. Projektinė veikla – kūrybinė-

sportinė stovykla „Sportas 

visiems“ 

Gegužė G. Žlibinienė  



12. Turizmo diena bendruomenei Birželis Fizinio ugdymo 

mokytojai 

 

13. Projektinė veikla: „Dviračiais 

po Žemaitiją“ 

Birželis S.Jonušas, 

D.Aukštkalnis 

 

14. Sporto ir sveikatingumo diena 

pradinių klasių mokiniams 

Birželis I.Viršilaitė, 

D.Bacevičienė, 

L.Tamulionienė 

 

15. Sveikatos stiprinimo grupės 

pusmečio veiklos analizė ir 

plano koregavimas 2021-2022 

m. m. 

Rugsėjis N.Dovidauskienė  

16. Projektas „Judėk šokio ritmu“, 

Europos judėjimo savaitė 

Rugsėjis G.Žlibinienė  

17. Spartusis rudeninis 

ėjimas/bėgimas 

Rugsėjis Fizinio ugdymo 

mokytojai, klasių 

vadovai 

 

  18. Pasaulinė savižudybių 

prevencijos diena 

Rugsėjis I.Viršilaitė, L.Vaškelytė-

Lukoševičienė 

 

19. „Leku aplink Malūna prūda“ – 

pradinių klasių mokinių 

bėgimas 

Spalis L.Tamulionienė  

20. Sveikos gyvensenos savaitė.  

Pasaulinė regėjimo savaitė 

Lapkritis I.Viršilaitė, J.Jonikienė, 

A.Puškorienė,  klasių 

vadovai 

 

21.  Klasių valandėlės: Gyvenimo 

įgūdžiai 

Lapkritis 

– gruodis 

L.Vaškelytė-

Lukoševičienė 

 

22. Pasaulinė kovos su AIDS 

diena 

Gruodis I.Viršilaitė  

23.  Žiemos kvadrato 

šventė/linksmosios estafetės – 

5-8 klasėse 

Gruodis S.Jonušas, 

D.Aukštkalnis 

 

24.  Judriosios pertraukos lauke 

pradinių klasių mokiniams 

Kiekvieną 

dieną po 3 

pamokų 

D.Bacevičienė, 

L.Tamulionienė 

 

25.  Judriosios pertraukos lauke 5-

IV klasių mokiniams 

Kiekvieną 

ilgąją 

pertrauką 

Kūno kultūros 

mokytojai, klasių 

vadovai 

 

26. Rankų plovimo įgūdžių 

įgyvendinimas 

Per 

mokslo 

metus 

Sveikatos stiprinimo 

grupė, klasių vadovai, 

mokytojai, gimnazijos 

darbuotojai 

 

 



RIETAVO LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJA 

UŽSIENIO KALBŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

2020 – 2021 mokslo metams 

 

Tikslas:  

Skatinti mokytojų kūrybiškumą, profesinį tobulėjimą ir sustiprinti metodinio darbo poveikį pamokos 

tobulinimui, pilietiškumo ugdymas 

Uždaviniai: 

1. Tobulinti kokybiškos pamokos modelio kūrimą. 

2. Ieškoti būdų ir formų gabių ir mokymosi sunkumų turinčių vaikų ugdymo(si) tobulinimui. 

Personalizavimo taikymas. 

3. Skatinti metodinį ir dalykinį bendradarbiavimą. 

4. Kurti mokomąsias vaizdines priemones kabinetams pagyvinti. 

5. Organizuoti renginius mokinių aktyvumui skatinti. 

 

Eil.  

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingi ir 

vykdytojai 

Pastabos 

1. Darbo plano, diagnostinių testų,  teminių 

planų pagal atnaujintas BP aptarimas. 

Valstybinių brandos egzaminų aptarimas 

2020-09-02 I. Gelžinienė  

2. Priemonių, skirtų mokinių pasiekimams 

gerinti aptarimas: VIP, konsultacijos, 

personalizavimas, elektroninės priemonės 

2020-09-02 Užsienio 

kalbų 

mokytojai 

 

3. Ugdymas kitaip. Europos kalbų diena 

minėjimas 

2020-09-25 I.Gelžinienė  

4. Diagnostinių testų vykdymas 2020 spalio I 

savaitė 

Užsienio 

kalbų 

mokytojai 

 

5. Darbo metodo pristatymas ir aptarimas 

metodinėje grupėje  

2020  - 2021 spalis 

– gegužė 

Užsienio 

kalbų 

mokytojai 

((kiekvieną 

mėnesį vis 

kitas 

mokytojas) 

 

6. Veiklos skirtos paminėti L. Ivinskio 210 

gimimo metinėms 

2020 lapkričio I 

savaitė 

Užsienio 

kalbų 

mokytojai 

 

7. Patirties sklaida metodinėse grupėse Per mokslo metus. Užsienio 

kalbų 

mokytojai 

 

8. Užsienio kalbų olimpiados.  

Olimpiadų rezultatų aptarimas 

2021 m. sausio ir 

vasario mėnesiais. 

Užsienio 

kalbų 

mokytojai 

 



9. Dalyvavimas respublikiniuose projektuose 

(„Olympis“, „Kengūra“, „Tavo žvilgsnis“ 

„Kings“ir kt.) 

Per mokslo metus. Užsienio 

kalbų 

mokytojai 

 

10. Diagnostinių testų vykdymas 2021 gegužės  II 

savaitė 

Užsienio 

kalbų 

mokytojai 

 

11. Kalbų diktantas .Dailiojo rašymo 

konkursas 

2021 m. birželio 

mėn. 

Užsienio 

kalbų 

mokytojai 

 

12. Užsienio kalbų renginių aptarimas, 

analizavimas ir kitų mokslo metų veiklos 

plano aptarimas 

2021 m. birželio 

mėn. 

I.Gelžinienė  

 



RIETAVO LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJA 

TIKSLIŲJŲ, GAMTOS MOKSLŲ IR ŽMOGAUS SAUGOS MOKYTOJŲ METODINĖS 

GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

2020-2021 m. m. 

Tikslas: 

Užtikrinti ugdymo(si) kokybę ir veiksmingumą 

Uždaviniai: 

1. Sutelkti dėmesį į ugdymo(si) individualizavimą, diferencijavimą ir personalizuotą 

mokymą(si). 

2. Tobulinti ir sistemingai aptarti  mokinio individualios pažangos stebėseną. 

3. Modernizuoti ugdymo procesą -  IT naudojimas pamokose. 

4. Kiekvienam mokytojui įsitraukti į patirties sklaidą. 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Data Atsakingas Pastabos 

1.  Tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų 

metodinės grupės veiklos plano 

tvirtinimas, mokomųjų dalykų ilgalaikių 

planų, modulių, individualizuotų 

programų suderinimas. 

 Atsiskaitomųjų darbų rašymo ir mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkų 

aptarimas. 

Egzaminų  rezultatų aptarimas 

Rugsėjo 

mėn. 

V. Kučinskienė  

2.  Diagnostinių testų aptarimas, mokymo 

priemonių poreikio aptarimas 

Spalio mėn. R.Aužbikavičienė  

3.  Konsultacijų poreikio ir reikalingumo 

aptarimas 

Sausio mėn. V. Kučinskienė  

4.  I pusmečio rezultatų, olimpiadų ir 

konkursų rezultatų aptarimas 

Kovo mėn. R. Aužbikavičienė  

5.  Patirties sklaida Kas mėnesį Dalykų mokytojai  

6. Dalyvavimas respublikiniuose 

konkursuose ir projektuose (Olympis, K. 

Baršausko jaunųjų fizikų konkursas, 

Pangea, Fizika aplink mus, programavimo 

savaitė) 

Pagal 

atskirus 

grafikus 

Dalykų mokytojai  

7. Dalyvavimas gimnazijos ir savivaldybės 

dalykinėse olimpiadose (pagal rezultatus -

respublikinėse) 

Pagal 

atskirus 

grafikus 

Dalykų mokytojai  

8. Konkursas ,,Žemės diena“ Kovo mėn. R. Budreckienė  



 

 

 

9. Akcija ,,Darom“ Balandžio 

mėn. 

V. Katauskienė  

10. Diagnostinių testų vykdymas Balandžio- 

gegužės 

mėn. 

Dalykų mokytojai  

11. Geografinis- biologinis takas Birželio 

mėn. 

(rugsėjis) 

V. Kučinskienė  

12. Metinių įvertinimų rezultatų aptarimas. 

Metodinės veiklos aptarimas ir gairės 

naujiems mokslo metams. 

Birželio 

mėn. 

V. Kučinskienė  



RIETAVO LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJA 

LIETUVIŲ KALBOS, SOCIALINIŲ MOKSLŲ IR DORINIO UGDYMO  MOKYTOJŲ 

METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

2020–2021 mokslo metams 

Tikslas:   
 

Siekti aukštesnės ugdymo(si) kokybės 

 

Uždaviniai:  

 

1. Skatinti mokytojų profesinį tobulėjimą, kūrybiškumą.  

2. Tobulinti kokybiškos pamokos modelio kūrimą.  

3. Ieškoti būdų ir formų gabių ir mokymosi sunkumų turinčių mokinių ugdymo(si) 

tobulinimui.  

4. Bendradarbiauti su kitų dalykų mokytojais.  

 

Eil. 

Nr.  

Priemonės pavadinimas  Numatoma 

data  

Atsakingi  Pastabos  

1. Ilgalaikių dalyko planų, 

modulių programų 

suderinimas ir 

patvirtinimas. Veiklos plano 

aptarimas ir patvirtinimas  

Rugsėjis R. Katauskienė   

2. Pasidalijimas patirtimi 

ruošiant mokinius brandos 

egzaminams, PUPP, 

brandos egzaminų 

vykdymas, darbų taisymas, 

rezultatų aptarimas  

Rugsėjis-

spalis 

R. Katauskienė, 

metodinė grupė 

 

3. Konstitucijos dienos 

minėjimas  

Spalis R. Katauskienė, 

D. Liutkuvienė  

 

4. Gerosios patirties 

pasidalijimas: linoit lenta -  

naudojimas pamokoje,  kaip 

dirbti su quiziz programa  

Lapkritis J.Rimeikienė,  

 D.Liutkuvienė 

  

 

 

5. Lauryno Ivinskio gimimo 

metinių minėjimas  

Lapkritis J. Budginienė,   

R. Katauskienė  

 

Bendradarbiauti su 

kitomis metodinėmis 

grupėmis  

6. Advento renginys  Gruodis N. Ruškienė ,   

R. Zimkuvienė 

 

 

7. Gimnazijos ir savivaldybės 

olimpiadų organizavimas ir 

vykdymas  

Gruodis-

kovas 

Metodinė grupė  

 

 

8. Vadovėlių ir kitų mokymo 

priemonių užsakymas  

Gruodis R. Katauskienė,  

A. Kuzminskienė  

 

 



9. Etnokultūros diena- 

ugdymas kitaip 

Kovas Lietuvių k. 

mokytojos 

 

10. Vadovėlių ir kitų mokymo 

priemonių peržiūra kitiems 

m. m. 

Balandis R. Katauskienė,  

A. Kuzminskienė  

Pagal naujas ugdymo 

programas 

11. Knygos dienos minėjimas  Gegužė Lietuvių kalbos 

mokytojos.  

 

Bendradarbiauti su 

kitomis  metodinėmis 

grupėmis  

12. Akcija, skirta paminėti 

Vilties ir gedulo dieną  

Birželis R. Katauskienė, 

D. Liutkuvienė  

 

13. NMPP standartizuotų testų 

ir Diagnostinių testų 

rezultatų aptarimas  

Birželis R. Katauskienė   

14. Metodinės veiklos darbo 

aptarimas ir gairės naujiems 

mokslo metams  

Birželis R. Katauskienė   

15. Integruotos pamokos  Visus mokslo 

metus  

Metodinė grupė  

 

 

16. Darbo su mokymosi 

sunkumų turinčiais ir 

gabiais mokiniais 

efektyvinimas.  

Konsultacijų teikimas  

Visus mokslo 

metus  

Metodinė grupė  

 

 

17. Dalyvavimas  ROKIM 

organizuojamuose 

renginiuose  

Visus mokslo 

metus  

R. Katauskienė, 

D. Liutkuvienė , 

metodinė grupė 

 

18. Dalyvavimas gimnazijos bei 

savivaldybės 

organizuojamuose 

renginiuose  

Visus mokslo 

metus  

Metodinė grupė  

 

 

19. Dalyvavimas regioninėse ir 

respublikinėse 

konferencijose  

Visus mokslo 

metus  

Metodinė grupė   

20. Švietimo dokumentų ir 

naujausių teisės aktų 

nagrinėjimas. Ugdymo 

procese vadovautis 

nacionalinių ir tarptautinių 

TYMSS mokinių pasiekimų 

tyrimo rezultatais ir 

rekomendacijomis  

Visus mokslo 

metus  

Metodinė grupė  

 

 

 



RIETAVO LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJA 

MENINIO UGDYMO, FIZINIO UGDYMO IR TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJŲ 

METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

2020-2021 mokslo metams 

Tikslas:  

Siekti aukštesnės ugdymo(si) kokybės 

Uždaviniai: 

1. Sutelkti dėmesį į ugdymo(si) individualizavimą, diferencijavimą ir personalizuotą mokymą. 

2. Tobulinti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo sistemą. 

3. Modernizuoti ugdymo procesą – naudotis bendra skaitmenine platforma – Office 365. 

4. Kiekvienam mokytojui įsitraukti į darbo patirties sklaidą. 

5. Ugdyti mokinių savarankiškumo, grupinio, komandinio darbo įgūdžius. 

6. Integruotų programų įtraukimas į ugdymo procesą. 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Vykdymo 

data 

Atsakingi 

vykdytojai 

Pastabos 

1. 

2020-2021m. m. metodinės grupės 

veiklos plano sudarymas. Dalykų 

ilgalaikių planų aptarimas ir  

suderinimas 

2020 m. 

rugpjūtis 
R. Drevinskienė 

 

2. Dalykinių projektų, konkursų 

organizavimas 

Visus mokslo 

metus 

Metodinės grupės 

nariai 

Pagal 

galimybes 

3. 
Rudeninis bėgimas Rugsėjis 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

 

4. Mokinių tapybos darbų paroda 

skirta M. K. Čiurlioniui 

Rugsėjis-

lapkritis 
R. Drevinskienė 

Rietavo 

Oginskių 

kultūros 

istorijos 

muziejuje 

5. Tarptautinė sporto savaitė ,,BE 

ACTIVE“ 

Rugsėjis 

 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

 

6. Mykolinės Rietave 

 

Rugsėjis 

 

 

Erika Astrauskienė 

Dalyviai: 

3,4 ir 5 

klasių 

mokiniai 

7. Sklaida gimnazijos svetainėje apie 

metodinės grupės veiklą 

Per mokslo 

metus 

Metodinės grupės 

nariai 

 

8. Gerosios patirties sklaida 

metodinėje grupėje 
Spalis 

Technologijų 

mokytojai 

 

9. Projektas- konkursas ,,Stanislovas 

Riauba – Žemaitijos Andersenas“ 
Spalis R. Drevinskienė 

 



10. Pamokos, skirtos Lauryno Ivinskio 

vardui paminėti – 210 m. 
Lapkritis 

Metodinės grupės 

nariai 

 

11. 
Adventinė muzikinė vakaronė Gruodis 

A.Balčiūnienė 
 

12. Mokinių kūrybinių darbų paroda 

gimnazijos erdvėse  

Gruodis-

balandis 

Technologijų 

mokytojai 

 

13.  Rietavo krašto dainininkų 

konkursas ,,Augu su daina- 2021“ 
Gruodis -sausis 

Muzikos mokytojos 
 

14. Gerosios patirties sklaida 

metodinėje grupėje 
Sausis Muzikos mokytojai 

 

15. 
Dailės mokyklinė olimpiada Sausis R. Drevinskienė 

 

16. 
Tarpklasinės tinklinio varžybos Sausis- vasaris 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

 

17. Projektas ,,Daina Tėvynei“. Akcija, 

skirta Kovo 11-ajai 
Kovas Muzikos mokytojai 

 

18. Gerosios patirties sklaida 

metodinėje grupėje 
Balandis 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

 

19. Gerosios patirties sklaida 

metodinėje grupėje 
Gegužė 

R. Drevinskienė 

E. Astrauskienė 

 

20. 
Sportinė-kūrybinė stovykla. Gegužė G. Žlibinienė 

 

21. Projektas ,,Dviračiais po 

Žemaitiją“ 
Birželis 

S. Jonušas  

D. Aukštkalnis 

 

22.  Pėsčiomis su klase po Rietavo 

savivaldybę 
Birželis 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

 

23. Metodinės grupės 2020-2021 m. m. 

veiklos aptarimas 
Birželis R. Drevinskienė 

 



RIETAVO LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJA 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

2020-2021 mokslo metams  

 

Tikslas:  

Skatinti mokytojų kūrybiškumą, profesinį tobulėjimą, užtikrinti ugdymo(si) kokybę ir veiksmingumą 

Uždaviniai:  

1. Didesnį dėmesį skirti ugdymo(si) individualizavimui ir diferencijavimui. 

2. IT naudoti pamokose ir kitoje veikloje.  

3. Tęsti programų integravimą ugdymo procese. 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Data 

Atsakingas, 

vykdytojai 
Pastabos 

I. Metodinės grupės užsiėmimai 

1. Metodinės grupės veiklos 

plano aprobavimas 2020 – 

2021 m. m. 

2020 m. 

rugpjūčio 28 d. 

D. Bacevičienė  

2. Ugdymo planų, individualių 

ir pritaikytų programų 

aptarimas ir aprobavimas, 

neformaliojo ugdymo veiklos 

programų aptarimas ir 

aprobavimas 

2020 m. 

rugpjūčio 28 d. 

D. Bacevičienė  

3. Mokytojų metodinės grupės 

veiklos ataskaita už 2020 – 

2021 m. m.  

2021 m. birželis  D. Bacevičienė  

II. Metodinės dienos ir užsiėmimai gimnazijoje 

1. Dalyvavimas Rietavo 

savivaldybės pradinio 

ugdymo mokytojų metodinio 

būrelio organizuojamuose 

renginiuose 

Per mokslo 

metus 

B.Butkuvienė 

 

 

2. Būsimų renginių ir veiklų 

aptarimas 

Kiekvieno 

mėnesio 

paskutinę 

savaitę. 

D. Bacevičienė Už renginį 

atsakingi 

asmenys 

pateikia veiklos 

planą. 

III. Veiklos su auklėtiniais 

1. Mokslo ir žinių diena 

(ugdymas kitaip) 

2020 m. rugsėjo 

1 d. 

 

Visos mokytojos  

2. Renginiai Mykolinėse 2020 m.  Visos mokytojos  



rugsėjo 19-27 

d. 

3. Rudens projektas ,,Rudenėlio 

kraitė“, skirtas Tautodailės 

metams 

2020 m.  

rugsėjo 24, 25 

d. 

 

A. Montvydienė 

G. Šaulienė 

L. Tamulionienė 

D. Norkuvienė 

 

4. Pasaulinė gyvūnijos diena 

(ugdymas kitaip)  

2020 m. spalio 

2d. 

E.Gedminienė, 

A.Montvydienė 

V. Auškalnienė 

I. Katauskienė 

 

5. Tradicinis sveikatingumo 

bėgimas 

2020 m. spalio 

mėn.  

antra pusė 

D. Bacevičienė, 

L.Tamulionienė 

 

6. IT konkursas ,,Bebras“ (1 – 4 

klasės) 

2020 m. 

lapkritis 

I. Katauskienė  

7. Šiaurės šalių literatūros 

savaitė 

2020 lapkričio 

9-15 d. 

I.Katauskienė  

8. Kūrybinės dirbtuvės ,,Jau 

kvepia Kalėdomis“  

2020 m. 

gruodis 

E. Gedminienė 

R. Grajauskienė 

I. Kaulienė 

A. Montvydienė 

 

 

9. Gerumo akcija 2020 m. 

gruodis 

D. Norkuvienė 

E.Astrauskienė 

A. Balčiūnienė 

A. Stonkus 

 

10. Šviesos rytmetys 2020 m. 

gruodžio 11 d. 

D. Norkuvienė 

 

 

11. Kalėdinės eglutės šventė  2020 m. 

gruodis 

I. Kaulienė 

G. Šaulienė 

 

12. Sausio 13-osios paminėjimas 

klasėse 

2021 m. sausio 

13 d. 

Pradinių klasių 

mokytojos 

 

13. Kalbų diena : 

dailyraštis ( 1-4 klasės); 

diktantas (2-4 klasės) 

anglų k.(ugdymas kitaip) 

Meninio skaitymo konkursas 

2021 m. sausis V. Auškalnienė, 

A. Montvydienė, 

B. Butkuvienė 

A. Balčiūnienė 

G. Šaulienė 

E.Astrauskienė 

 

14. Matematikos olimpiada 3 – 4 

klasėse 

2021 m. vasaris 1 – 2 kl. mokytojos  

15. Draugiškos tarpklasinės 

sporto varžybos, skirtos 

Lietuvos gimtadieniui 

2021 m. vasario 

antra savaitė 

D. Bacevičienė 

L. Tamulionienė 

 

16. Projektas ,,Užgavėnės“ 2021 m. vasario 

16 d. 

D. Norkuvienė, 

I. Katauskienė 

 



A. Balčiūnienė 

E. Astrauskienė 

17. Kengūra 1,2,3,4 klasėse 2021 m. kovas V. Auškalnienė  

18. Saugaus eismo diena 2021 m. kovo 

mėn. 

Montvydienė 

G. Šaulienė 

L. Tamulionienė 

 

19. ,,Pažįstu ir puoselėju 

tradicijas“.  Kaziuko mugė 

2021m. kovo 4 

d. 

D. Norkuvienė 

B. Butkuvienė 

A. Balčiūnienė 

E. Astrauskienė 

 

20. „Teatro dienos Rietave  - 

2021“ 

2021 m. kovas B. Butkuvienė  

21. Išmaniųjų technologijų 

diena(ugdymas kitaip) 

2021 m. 

balandis 

I. Katauskienė 

A.Montvydienė 

E. Gedminienė 

B. Butkuvienė 

 

22. Velykų medelis Rietavui 2021 m. kovo  

28 d. 

D.Norkuvienė,  

D. Bacevičienė 

 

23. ,,Kartu būti gera“. (Renginiai, 

skirti Motinos ir Šeimos 

dienai) 

2021 m. gegužė Pradinių klasių, šokių 

ir muzikos mokytojos 

 

24. Ekskursijos diena (ugdymas 

kitaip) 

2021 m. birželis Visos mokytojos  

25. Sporto ir sveikatingumo diena 

(ugdymas kitaip) 

2021 birželis L. Tamulionienė 

D. Bacevičienė 

 

26. Būsimų pirmokėlių dienos 2021 m. gegužė 

-birželis 

Butkuvienė 

D. Norkuvienė 

 

27. Karjeros diena (ugdymas 

kitaip) 

2021 m. birželis G. Šaulienė, 

I. Kaulienė 

I. Katauskienė 

R. Grajauskienė 

 

IV. Savišvieta 

1. Pedagoginės spaudos 

skaitymas,  naujausios 

metodinės literatūros analizė 

ir aptarimas 

Per mokslo 

metus 

Visos pradinių klasių 

mokytojos 

 

2. Dalijimasis gerąja patirtimi 

(kursų, seminarų medžiaga) 

Per mokslo 

metus 

Visos pradinių klasių 

mokytojos 

 

3. Reikalingų mokymo 

priemonių aptarimas, 

pageidavimų ir pasiūlymų 

teikimas 

Naujų vadovėlių užsakymas 

Gruodis D. Bacevičienė  

  



RIETAVO LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJA 

KLASIŲ VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

2020 -2021 mokslo metams 

Tikslas: 

Siekti nuolatinio klasės vadovų profesinio tobulėjimo, siejant metodinę veiklą su individualia veikla 

klasėje 

Uždaviniai: 

1. Analizuoti klasės vadovų veiklos rezultatus, laikantis vienodų reikalavimų klasės vadovo 

ugdomajai veiklai. 

2. Gerinti klasės vadovų veiklos planų įgyvendinimo kokybę, užtikrinant saugią ugdymo(si) 

aplinką. 

3. Dalyvauti procesuose, užtikrinančiuose individualią mokinių pažangą, mokyti mokinius 

įsivertinti veiklą, rezultatus bei valdyti savo mokymąsi. 

4. Bendradarbiauti  su dalykų mokytojais, gimnazijos administracija, pagalbos mokiniui 

specialistais, mokiniais ir mokinių tėvais, siekiant geresnės mokymosi kokybės ir pažangos. 

5. Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalintis gerąja patirtimi, skatinti ją. Teikti siūlymus 

aktualių ugdymo ir visapusiškos asmenybės būtinų bendrųjų kompetencijų ugdymuisi. 

Eil. 

nr. 
Priemonės pavadinimas Data 

Atsakingi ir 

vykdytojai 
Pastabos 

1. Klasių vadovų metodinės grupės veiklos 

plano rengimas ir aprobavimas 

Rugsėjis K. Maslauskienė  

2.  Klasės vadovo veiklos plano aprobavimas 

ir tvirtinimas 

Rugsėjis K. Maslauskienė, 

klasių vadovai 

 

3. Dalyvavimas pasitarimuose dėl SUP 

mokinių 

Rugsėjis  Klasių vadovai  

4.  Mokinių pasiekimų ir pažangos (VIP) 

aptarimas 

Gruodis  K. Maslauskienė, 

klasių vadovai 

 

5. Seminaras „Kaip „prisijaukinti“ 

nepaklusnų mokinį“ 

 A. Puškorienė  Data bus 

tikslinama 

6. Darbas su tėvais, individualių pokalbių 

organizavimas  

Visus 

mokslo 

metus 

Klasių vadovai  

7. Apskritas stalas apie VIP ir kt. Balandis I. Monstavičienė, 

K. Maslauskienė 

Konkreti 

tema bus 

tikslinama 



8. Praktinis seminaras „Į pagalbą klasės 

vadovui“  

 L. Vaškelytė – 

Lukoševičienė 

Data bus 

tikslinama 

9. Ugdytinių įtraukimas į kūrybiškumo, 

pilietiškumo, bendruomeniškumo, 

sveikos gyvensenos ir socialines veiklas 

Kovas K. Maslauskienė, 

klasių vadovai 

 

10. Klasės vadovų bendradarbiavimas su 

dalykų mokytojais, pagalbos mokiniui 

specialistais 

Visus 

mokslo 

metus  

Klasių vadovai  

11. Klasių vadovų pasitarimai dėl tradicinių 

renginių, švenčių ir akcijų: 

• Mykolinių 

• Mokytojų dienos 

• Pyragų dienos 

• I kl. gimnazistų krikštynų 

• Kalėdinių renginių 

• Šimtadienio šventės 

• Kovo 11-iosios akcijos  

• Akcijos „Darom 2020“ 

• Paskutinio skambučio šventės 

Prieš 

renginius 

Klasių vadovai  

12. Sklaida apie klasių veiklą gimnazijos 

internetinėje svetainėje ir socialiniuose 

tinkluose  

Nuolat  Klasių vadovai, 

J. Budginienė 

 

13. Pažintinės – kultūrinės išvykos, 

ekskursijos, žygiai 

Visus  

mokslo 

metus 

Klasių vadovai  

14. Metodinės grupės veiklos analizė, 

įsivertinimas, pasiūlymų teikimas 2020 – 

2021 m. m. veiklai 

Birželis K. Maslauskienė  

  



RIETAVO LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJA 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS VILMOS STONKIENĖS 

VEIKLOS PLANAS 

2021 metams 

Tikslas:  

 

Sistemingas ir nuoseklus mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi  poreikių, ugdymas 

 

Uždaviniai:  

 

1. Atlikti mokinių, turinčių ugdymosi sunkumų, pradinį ir pakartotinį įvertinimą. 

2. Įtraukti tėvus į vaiko ugdymosi procesą. 

3. Lavinti sutrikusias pažinimo funkcijas. 

 

I. Psichosocialinis pedagoginis, logopedinis įvertinimas 

Eil. 

Nr. 

Veikla Orientacinė 

data 

Laukiami rezultatai Pastabos 

1. Mokinių įvertinimas specialiųjų 

ugdymosi poreikių pirminiam 

įvertinimui Švietimo pagalbos 

tarnyboje 

Pagal poreikį Pagal poreikius ir 

rekomendacijas bus 

teikiama specialioji 

pagalba 

 

2. Mokinių įvertinimas specialiųjų 

ugdymosi poreikių pakartotiniam 

įvertinimui Švietimo pagalbos 

tarnyboje 

Visus metus 

 

Pagal poreikius ir 

rekomendacijas bus 

teikiama specialioji 

pagalba 

 

II. Psichosocialinis pedagoginis, logopedinis (mokytojų konsultavimas) 

1. Konsultuoti mokytojus rengiant 

individualizuotas ugdymo 

programas 

Visus metus 

pagal poreikį. 

Nuoseklus ir sistemingas 

ugdymo turinio 

planavimas, bendras 

specialistų ir mokytojų 

ugdymo tikslų ir uždavinių 

derinimas 

 

2. Kaip sekasi dirbti su PUG-1 ir 

PUG-2  klase? 

Visus metus Nuoseklus ir sistemingas 

ugdymo turinio 

planavimas 

 

3. Mokytojų padėjėjų, dirbančių su 

SUP turinčiais vaikais, pagalba ir 

konsultavimas 

Visus metus Nuoseklus ir sistemingas 

ugdymo turinio 

planavimas 

 

4. 
Mokytojų, dirbančių su SUP 

mokiniais, supažindinimas su PPT 

išvadomis 

Pagal gautas 

išvadas iš 

PPT 

Nuoseklus ir sistemingas 

ugdymo turinio 

planavimas 

 

III. Psichosocialinis pedagoginis, logopedinis (grupinis mokinių ir tėvų konsultavimas) 



1. Konsultuoti mokinius ir tėvus 

ugdymo turinio planavimo ir 

specialiosios pedagoginės 

psichologinės pagalbos klausimais 

Visus metus Bendradarbiavimo su 

tėvais plėtotė 

 

IV. Šviečiamoji veikla 

1. Paruošti metodinę medžiagą 

,,Specialiosios pedagoginės 

pagalbos teikimo veiksmingumas“ 

Visus metus Mokytojų ir mokytojų 

padėjėjų švietimas 

 

2. Individualūs susitikimai su tėvais. 

Aptariami mokinių specialieji 

ugdymosi poreikiai, pateikiama 

išsami informacija apie mokymą 

ir įvertinimo rezultatus 

Visus metus Tėvų švietimas  

3. Paruošti lankstinuką tėvams ,,Jis 

bus pirmokas“ 

Gegužis Bendradarbiavimas su 

tėvais 

 

4. Kartu su tėvais spręsti iškilusius 

sunkumus, esant reikalui, kreiptis 

į vaiko gerovės komisiją ir PPT 

Visus metus Bendradarbiavimas su 

tėvais ir PPT 

Pagal 

poreikį 

V. Prevencinė veikla 

1. Konsultuoti pedagogus dėl 

konkrečių specialiųjų poreikių 

vaikui skirtų mokymo metodų, 

formų, priemonių, vietos 

parinkimo ir jų taikymo 

efektyvumo 

Visus metus Specialiųjų ugdymosi 

poreikių tenkinimo 

efektyvumas 

 

2. Bendradarbiauti su gimnazijos 

specialistais, aptarti mokinių 

sutrikimų šalinimo procesą 

Visus metus Specialiųjų ugdymo 

poreikių tenkinimo 

efektyvumas 

 

VI. Tiriamoji veikla 

1. Dalyvauti mokyklos VGK 

komisijos darbe bei pedagogų 

tarybos posėdžiuose 

Visus metus Teikiama informacija, 

bendradarbiaujama 

 

2. Penktokų ir pirmokų adaptacijos 

mokykloje ir pasiekimų analizė, 

pirminiai ir pakartotiniai 

specialiųjų poreikių vertinimai 

Pagal poreikį Kuo objektyvesnis 

informacijos apie 

specialiuosius ugdymosi 

poreikius sukaupimas ir tų 

poreikių patenkinimas 

remiantis ja 

 

3. 
Specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių pasiekimų 

vertinimas ir aptarimas, tolesnio 

mokinių ugdymo numatymas 

Visus metus 

Kuo objektyvesnis 

informacijos apie 

specialiuosius ugdymosi 

poreikius sukaupimas ir tų 

poreikių patenkinimas 

 

 

VII. Savišvieta/kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas 



1. Dalyvauti ir išklausyti kuo 

įvairesnių vebinarų, skirtų 

mokytojams ir specialistams 

Visus metus.   

2. Dalyvauti Lietuvos specialiųjų 

pedagogų asociacijos renginiuose 

Visus metus  Pagal 

poreikį 

3. Įsigyti naujausią literatūrą 

specialiųjų poreikių vaikų 

ugdymo klausimais ir ugdymo 

priemones, kabineto turtinimui 

Visus metus  Pagal 

poreikį 

VIII. Kita veikla 

1. Popietė „Paukščiai sugrįžta“ Kovas Sukurti ir išlaikyti 

teigiamus santykius 

 

2. Kalėdinės eglutės piešinių 

konkursas ,,Mano Kalėdinė 

eglutė“ SUP turintiems 

mokiniams 

Gruodis Sukurti ir išlaikyti 

teigiamus santykius 

 

 



RIETAVO LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJA  

SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS AUKSĖS PUŠKORIENĖS VEIKLOS PLANAS 

2021 metams  

 

Tikslas:  

Didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ugdymosi veiksmingumą, 

atsižvelgiant į jų gebėjimus, ugdymosi galimybes ir mokymosi ypatumus 

 

Uždaviniai: 

1. Padėti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį 

(specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje) ir ugdyti jų neišlavėjusias pažintines funkcijas, 

atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus. 

2. Konsultuoti mokytojus, kaip pritaikyti ir individualizuoti mokiniams ugdymo turinį ir 

mokymo priemones. 

3. Rengti ir naudoti parengtas mokymo priemones atsižvelgiant į mokinių amžių, 

specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį. 

4. Teikti informaciją mokyklos bendruomenei apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių ugdymą, formuoti mokyklos bendruomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčius mokinius. 

5. Bendradarbiauti su tėvais ir kitomis institucijomis, gerinant mokinio, turinčio specialiųjų 

ugdymosi poreikių, mokymosi poreikius ir galimybes. 

 

I. Psichosocialinis pedagoginis, logopedinis įvertinimas 

Eil. 

Nr. 

Veikla Orientacinė 

data 

Laukiami rezultatai Pastabos 

1. Mokinių specialusis įvertinimas 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

pirminiam įvertinimui Švietimo 

pagalbos tarnyboje 

Per metus Bus atliktas pirminis 

vertinimas gimnazijoje 

pagal poreikį. 

 

2. Mokinių specialusis įvertinimas 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

pakartotiniam įvertinimui Švietimo 

pagalbos tarnyboje 

Per metus Bus atlikti 7 mokinių, 

turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių,  

pakartotiniai įvertinimai 

gimnazijoje. 

 

II. Psichosocialinis pedagoginis, logopedinis (individualus specialusis konsultavimas) 

1. Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, individualus 

pažangos fiksavimas 

Mokslo metų 

pradžioje, po 

I pusmečio, 

po II 

pusmečio 

Mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pažangos 

stebėjimas ir 

analizavimas 

 

2. Specialiosios pedagoginės pagalbos 

teikimas (individualios specialiosios 

pedagoginės pratybos)  

Per metus Mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių, bus suteikta 

individuali pagalba 

 



specialiojo pedagogo 

kabinete 

3. Specialiosios pedagoginės pagalbos 

teikimas klasėje 

Per metus Mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių, bus suteikta 

pagalba klasėje 

 

4. Tėvų informavimas apie vaiko 

mokymosi galimybes, realų žinių 

lygį, pasiekimus bei nesėkmes. 

Individualių konsultacijų teikimas 

bei informacijos pateikimas 

elektroniniame dienyne TAMO 

Per metus Tėvai gaus reikiamą 

informaciją apie 

teikiamos pagalbos 

būdus. Vyks susitikimai 

su tėvais, stebint mokinių 

pažangą 

 

5. Pedagogų informavimas, 

sprendžiant mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, 

problemas 

Pagal poreikį Vyks bendradarbiavimas 

su mokytojais, padedant 

išspręsti mokinio 

sunkumus 

 

6. Specialiosios pedagoginės – 

metodinės pagalbos klasių 

vadovams, mokytojams ugdantiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčius mokinius, teikimas 

Pagal poreikį Bus suteikta specialioji 

pedagoginė-metodinė 

pagalba mokiniams, 

turintiems specialiuosius 

ugdymosi poreikius 

 

7. Bendrųjų ugdymo programų 

individualizavimo ir pritaikymo 

būdų aptarimas 

Rugsėjis ir 

pagal poreikį 

Mokytojai bus 

supažindinti su mokinių 

sutrikimais ir negaliomis, 

bus pateiktos 

rekomendacijos 

individualizuotų 

programų  rengimui ir 

pritaikymo būdų  

pasirinkimui 

 

III. Psichosocialinis pedagoginis, logopedinis (grupinis specialusis konsultavimas) 

1. Specialiosios pedagoginės pagalbos 

teikimas (grupinės specialiosios 

pedagoginės pratybos) 

Per  metus Mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių, bus suteikta 

pagalba grupėje 

specialiojo pedagogo 

kabinete 

 

IV. Šviečiamoji veikla 

1. Seminaras Per  metus Bus pravestas seminaras 

„Agresijos valdymas“ 

dviem grupėms: 1) 

pradinių klasių 

mokytojams ir mokytojo 

padėjėjams; 2) klasių 

auklėtojams 

 



V. Prevencinė veikla 

1.  Paroda „Velykų margutis“ Kovo-

balandžio 

mėn.  

Mokiniai, turintys 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių, dalyvaus 

parodoje „Velykų 

margutis“ 

 

2. Konkursas „Mano pirmasis 

interviu“ (5-8 klasių mokiniai) 

Spalis Mokiniai,  turintys 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių,  ugdys 

kompetencijas, 

teikiančias galimybes 

tapti aktyviais 

visuomenės nariais, 

padėti tenkinti pažinimo 

ir saviraiškos poreikius 

 

3. Viktorina „Žinių mūšis“ 6-10 klasių 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams 

Balandis Mokiniai, turintys 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių, dalyvaus 

viktorinoje, ugdysis 

pasitikėjimą savimi, 

gebėjimą bendradarbiauti  

ir pan. 

 

4. Paroda „Mano žiema“  Gruodis  Mokiniai, turintys 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių, dalyvaus 

parodoje „Mano žiema“ 

 

VI. Tiriamoji veikla 

1. Tyrimas „Kaip aš jaučiuosi šioje 

mokykloje?“ 

Per metus Informacijos gavimas 

padės patenkinti mokinių 

ugdymosi poreikius ir 

spręsti iškilusias 

problemas 

 

VII. Savišvieta/kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas 

1. Dalyvavimas profesinės 

kvalifikacijos kėlimo kursuose bei 

Rietavo savivaldybės švietimo 

pagalbos specialistų metodinio 

būrelio veikloje 

Per metus Teorinių ir praktinių žinių 

įgijimas užtikrins 

kokybišką pagalbos 

teikimą. Sudarytos 

sąlygos dalintis gerąja 

patirtimi, konsultuotis 

kilus neaiškumams 

 

2. Šviečiamosios ir mokomosios 

informacijos rengimas 

(lankstinukai, atmintinės, 

pranešimai) 

Pagal poreikį Mokslinės literatūros, 

praktinės medžiagos ir 

tyrimų analizė užtikrins  

kokybišką socialinės 

 



pedagoginės pagalbos 

teikimo procesą 

3. Seminarų, kursų, įvairios literatūros, 

metodinės medžiagos kaupimas ir 

sisteminimas 

Per metus  Mokslinės literatūros ir 

naujovių analizė užtikrins 

efektyvesnius darbo su 

mokiniais rezultatus 

 

VIII. Kita veikla 

1. Dalyvavimas gimnazijos Vaiko 

gerovės komisijoje 

Per metus  Nuolatinis 

bendradarbiavimas su 

gimnazijos 

bendruomenės nariais 

 

2. Dalyvavimas gimnazijos 

koordinacinės tarybos posėdžiuose 

Per metus  Nuolatinis 

bendradarbiavimas su 

gimnazijos 

bendruomenės nariais 

 

3. Dalyvavimas gimnazijos sveikatos 

stiprinimo grupėje 

Per metus  Nuolatinis 

bendradarbiavimas su 

gimnazijos 

bendruomenės nariais 

 

4. Bendradarbiavimas su Rietavo 

socialinių paslaugų centro atvejo 

vadybininkais ir socialiniais 

darbuotojais ir dalyviamas atvejų 

vadybos posėdžiuose 

Per metus  Glaudus 

bendradarbiavimas su 

atvejo vadybininkais ir 

socialiniais darbuotojais 

užtikrins didesnį 

informacijos kiekį apie 

mokinį ir šeimą 

 

5. Bendradarbiavimas su kitomis 

įstaigomis, teikiančiomis socialinę, 

specialiąją, pedagoginę, 

psichologinę, teisinę ir kitą pagalbą 

Per metus  Užtikrins įvairialypę ir 

kompleksinę pagalbą 

mokiniui ir jo šeimos 

nariams 

 

6. Specialiojo pedagogo 

dokumentacijos pildymas 

Per metus  Bus pildomi registracijos 

žurnalai ir kiti 

dokumentai pagal 

specialiojo pedagogo 

pareigybę. 

 

PASTABA: pagalbos mokiniui specialistas turi teisę keisti darbo plane numatytas veiklas, apie 

pakeitimus iš anksto informuoja gimnazijos administraciją. 



RIETAVO LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJA 

SOCIALINĖS  PEDAGOGĖS AUKSĖS PUŠKORIENĖS VEIKLOS PLANAS 

2021 metams 

Tikslas:  

 

Sudaryti galimybes įvairių poreikių ir gebėjimų mokiniams įgyvendinti jų teisę į mokslą, 

rūpintis mokinių socialine gerove, sudaryti prielaidas pozityviai mokinio socializacijai gimnazijoje 

ir  teikti socialinę – pedagoginę pagalbą visai gimnazijos bendruomenei 

 

Uždaviniai: 

 

1. Įvertinti mokinių socialines pedagogines problemas ir pagalbos poreikį, padėti jiems geriau 

prisitaikyti kasdieninėse gimnazijos situacijose. 

2. Bendradarbiauti su klasių vadovais, mokinių šeimomis, kitomis savivaldybės institucijomis, 

padedant spręsti vaiko socialines pedagogines problemas ir ieškoti geresnių pagalbos būdų. 

3. Stebėti, spręsti ir įvertinti mokinio mokymosi motyvacijos, lankomumo, gimnazijos nepaisymo, 

emocijų ir elgesio, patyčių, bendravimo, žalingų įpročių  ir kitas problemas. 

4. Organizuoti prevencinį darbą gimnazijoje, ugdant mokinių gebėjimą atsispirti žalingiems 

įpročiams, patyčioms ir skatinti mokinio sveiko gyvenimo įgūdžius. 

5. Konsultuoti mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), gimnazijos bendruomenę socialinių 

pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais. 

6. Šviesti gimnazijos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, nelankymo ir kitų 

neigiamų socialinių reiškinių prevencijos ir pozityviosios socializacijos klausimais. 

 

I. Psichosocialinis pedagoginis, logopedinis įvertinimas 

Eil. 

Nr. 

Veikla Orientacinė 

data 

Laukiami rezultatai Pastabos 

1. Mokinių socialinis įvertinimas 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

pirminiam įvertinimui Švietimo 

pagalbos tarnyboje 

Per metus 

 

Laiku pastebėtos 

problemos, kurios trukdo 

mokiniams mokytis, 

pasiūlyta atitinkama 

pagalba 

 

2. Mokinių socialinis įvertinimas 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

pakartotiniam įvertinimui Švietimo 

pagalbos tarnyboje 

Per metus 

 

Didesnis dėmesys bus 

skiriamas specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams, 

užtikrinant įtraukiojo 

ugdymo realizavimą 

 

II. Psichosocialinis pedagoginis, logopedinis (individualus socialinis konsultavimas) 

1. Socialinės pedagoginės pagalbos 

mokiniams teikimas, 

konsultavimas, įvairialypė pagalba 

sprendžiant mokinio problemas 

Per metus 

 

Gimnazijos mokiniams 

bus suteikta socialinė 

pedagoginė pagalba, kuri 

užtikrins vaiko gerovę 

 



2. Individualus darbas su padidinto 

dėmesio reikalaujančiais mokiniais 

Per metus Laiku bus pastebėtos 

problemos, kurios trukdo 

mokiniams įgyvendinti jų 

teisę į  mokslą, pasiūlyta 

atitinkama pagalba, 

priemonių planai 

 

3. Individualus darbas su specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokiniais 

Per metus Didesnis dėmesys bus 

skiriamas specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams, 

užtikrinant ugdymo 

realizavimą gimnazijoje 

 

4. Tėvų konsultavimas dėl mokinio 

lankomumo, mokymosi 

motyvacijos, elgesio ir kitų 

problemų 

Per metus Tėvai gaus reikiamą 

informaciją apie 

teikiamos pagalbos 

būdus. Bus suteikta 

socialinė pedagoginė 

pagalba, esant būtinybei 

bus organizuojama 

kompleksinė pagalba 

 

5. Pedagogų konsultavimas dėl 

mokinio lankomumo, mokymosi 

motyvacijos, elgesio ir kitų 

problemų 

Per metus Pedagogai gaus reikiamą 

informaciją apie 

teikiamos pagalbos 

būdus, pastiprinimą 

 

III. Psichosocialinis pedagoginis, logopedinis (grupinis socialinis konsultavimas) 

1. Socialinių įgūdžių ugdymo 

programos vykdymas (5-8 klasių 

mokiniams) 

Pagal poreikį 

ir esant 

tiesioginiam 

kontaktui 

Gimnazijos  mokiniams, 

kurie turi elgesio ir 

emocijų problemų, bus 

pravesti socialinių 

įgūdžių ugdymo 

mokymai, kurie užtikrins 

mokinio asmeninius, 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

įgūdžius 

 

2. Psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo prevencijos programos 

„Savu keliu“ vykdymas (6-10 klasių 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams). 

Esant 

tiesioginiam 

kontaktui  

Bus ugdomi mokinių, 

turinčių specialiuosius 

ugdymosi poreikius, 

socialiniai įgūdžiai, 

supratimas apie  

psichotropines medžiagas 

 

IV. Šviečiamoji veikla 

1.  Pranešimai Per metus Sudalyvauta Klaipėdos 

universiteto mokinių 

mokslinėje 

 



konferencijoje 

„Tolerantiška mokykla – 

saugi visuomenė“  ir 

parengtas pranešimas 

2.  Klasės valandėlės Per metus Pravestos 7-10 klasių 

mokiniams klasių 

valandėlės pagal 

suderintą temą su klasės 

vadovais 

 

V. Prevencinė veikla 

1. Akcija „Savaitė be patyčių“ 2021 m. Kovo mėn. Per įvairias veiklas bus 

siekiama ugdyti vaikų 

empatiją, gebėjimą ir norą 

padėti šalia esančiam. 

Bus analizuojama patyčių 

problema ir pan. 

 

2. Akcija „Smurtui prieš vaikus 

sakome NE“ 2021 

Gegužės 

mėn. 

Per įvairias veiklas bus 

siekiama supažindinti 

mokinius su smurto 

formomis, atpažinimu ir 

gebėjimu išmokti 

pasipasakoti 

 

3. Renginys „Tarptautinei tolerancijos 

dienai“ paminėti 

Lapkričio 

mėn. 

I-III klasių 4 mokiniai 

parengs pranešimą 

(stendą) mokinių 

mokslinėje 

konferencijoje 

„Tolerantiška mokykla – 

saugi mokykla“ 

 

4. Policijos pareigūnų apsilankymas 

gimnazijoje ir mokinių švietimas 

Per metus Mokiniams bus pravestos 

veiklos klasės valandėlės 

metu 

 

5. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos, patyčių prevencijos, 

sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai integravimas į 

prevencinius renginius, klasės 

valandėles 

Per metus Sustiprės prevencinis 

darbas gimnazijoje, 

akcijų, užsiėmimų ir kt. 

metu mokiniai įgis naujų 

socialinių įgūdžių 

 

VI. Tiriamoji veikla 

1. Esant poreikiui, atlikti tyrimus 

socialinių pedagoginių problemų  

kontekste 

Pagal poreikį Įvairių tyrimų išvados 

padės suprasti socialinės 

pedagoginės pagalbos 

reikalaujančių mokinių 

poreikius, bus tobulinama 

 



pagalbos mokiniui 

sistema gimnazijoje  

VII. Savišvieta/kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas 

1. Dalyvavimas profesinės 

kvalifikacijos kėlimo kursuose bei 

Rietavo savivaldybės švietimo 

pagalbos specialistų metodinio 

būrelio veikloje 

Per metus 

 

Teorinių ir praktinių žinių 

įgijimas užtikrins 

kokybišką pagalbos 

teikimą. Sudarytos 

sąlygos dalintis gerąja 

patirtimi, konsultuotis 

kilus neaiškumams 

 

2. Šviečiamosios ir mokomosios 

informacijos rengimas 

(lankstinukai, atmintinės, 

pranešimai) 

Per metus 

 

Mokslinės literatūros ir 

tyrimų analizė užtikrins  

kokybišką socialinės 

pedagoginės pagalbos 

teikimo procesą 

 

3. Seminarų, kursų, įvairios literatūros, 

metodinės medžiagos kaupimas ir 

sisteminimas 

Per metus 

 

Mokslinės literatūros ir 

naujovių analizė užtikrins 

efektyvesnius darbo su 

mokiniais rezultatus 

 

VIII. Kita veikla 

1. Dalyvavimas gimnazijos Vaiko 

gerovės komisijoje 

Per metus 

 

Nuolatinis 

bendradarbiavimas su 

gimnazijos 

bendruomenės nariais 

 

2. Dalyvavimas gimnazijos 

koordinacinės tarybos posėdžiuose 

Per metus 

 

Nuolatinis 

bendradarbiavimas su 

gimnazijos 

bendruomenės nariais 

 

3. Dalyvavimas gimnazijos sveikatos 

stiprinimo grupėje 

Per metus 

 

Nuolatinis 

bendradarbiavimas su 

gimnazijos 

bendruomenės nariais 

 

4. Bendradarbiavimas su Rietavo 

socialinių paslaugų centro atvejo 

vadybininkais ir socialiniais 

darbuotojais ir dalyvavimas atvejo 

vadybos posėdžiuose 

Per metus Glaudus 

bendradarbiavimas su 

atvejo vadybininkais ir 

socialiniais darbuotojais 

užtikrins didesnį 

informacijos kiekį apie 

mokinio šeimas 

 

5. Bendradarbiavimas su kitomis 

įstaigomis, teikiančiomis socialinę, 

pedagoginę, psichologinę, teisinę ir 

kitą pagalbą 

Per metus Užtikrins įvairialypę ir 

kompleksinę pagalbą 

mokiniui ir jo šeimos 

nariams 

 

6. Socialinio pedagogo 

dokumentacijos pildymas 

Per metus 

 

Bus pildomi registracijos 

žurnalai ir kiti 

 



dokumentai pagal 

socialinio pedagogo 

pareigybę. 

 

PASTABA: pagalbos mokiniui specialistas turi teisę keisti darbo plane numatytas veiklas, apie 

pakeitimus iš anksto informuoja gimnazijos administraciją. 

 



RIETAVO LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJA 

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS JŪRATĖS JONIKIENĖS VEIKLOS PLANAS 

2021 metams 

Tikslas: 

 

Rūpintis mokinių socialine gerove, teikti socialinę – pedagoginę pagalbą mokiniams ir užtikrinti 

sėkmingą ugdymosi procesą, šalinant priežastis, kurios trukdo mokinių ugdymo(-si) procesui 

pozityviai socializacijai gimnazijoje 

 

Uždaviniai : 

 

1. Skatinti gimnazijos bendruomenės bendradarbiavimą, vykdyti mokinių tėvų švietimą, 

gerinant ugdymo kokybę. 

2. Ugdyti mokinių gebėjimą atsispirti žalingiems veiksniams, skatinti sveiko gyvenimo įgūdžių 

ugdymąsi. 

3. Laiku pastebėti, įvertinti ir spręsti mokymosi motyvacijos, lankomumo, gimnazijos taisyklių 

nepaisymo, užimtumo, emocijų ir elgesio, patyčių, bendravimo su aplinkiniais bei kitas 

problemas. 

4. Bendradarbiaujant su klasių vadovais, kitais specialistais, spręsti vaikų socialines – 

pedagogines problemas, ieškoti efektyvių pagalbos būdų. 

5. Analizuoti konfliktines situacijas gimnazijoje, padėti vaikams keisti gyvenimo elgesį, spręsti 

kitas problemas. 

 

I. Psichosocialinis pedagoginis, logopedinis įvertinimas 

Eil. 

Nr. 

Veikla Orientacinė 

data 

Laukiami rezultatai Pastabos 

1. Mokinių (socialinis) 

įvertinimas specialiųjų 

ugdymosi poreikių pirminiam 

įvertinimui Švietimo pagalbos 

tarnyboje 

Per metus 

 

Laiku bus pastebėtos 

problemos, kurios trukdo 

mokiniams mokytis, 

pasiūlyta atitinkama 

pagalba. 

 

2. Mokinių (socialinis) 

įvertinimas specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

pakartotiniam įvertinimui 

Švietimo pagalbos tarnyboje  

Per metus 

 

Skiriamas didesnis 

dėmesys specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams, 

užtikrinant įtraukiojo 

ugdymo realizavimą 

gimnazijoje 

 

II. Psichosocialinis pedagoginis, logopedinis (individualus (socialinis) konsultavimas) 

 Socialinės pagalbos 

mokiniams teikimas, 

konsultavimas rūpimais 

klausimais, įvairialypė pagalba 

Per metus Gimnazijos mokiniams 

bus suteikta socialinė  

pagalba, kuri užtikrins 

vaiko gerovę,  gerą ir 

 



sprendžiant lankomumo, 

elgesio ir kt. problemas 

saugų gimnazijos 

mikroklimatą 

 Individualus darbas su 

padidinto dėmesio 

reikalaujančiais mokiniais 

Pagal 

individualius 

atvejus 

Laiku bus pastebėtos 

problemos ir pasiūlyta 

atitinkama pagalba, 

priemonių planai 

 

 Socialinė pagalba specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokiniams 

Per metus Gimnazijos mokiniams 

bus suteikta socialinė 

pagalba, kuri užtikrins 

vaiko gerovę 

 

 Pedagogų konsultavimas dėl 

mokinių gimnazijos 

nelankymo, netinkamo elgesio 

ir kitų problemų 

Per metus Laiku užtikrinama pagalba 

lankomumo, elgesio ir kt.  

problemoms spręsti 

 

 Bendradarbiavimas su tėvais, 

kartu sprendžiant iškilusias 

problemas. Tėvų 

konsultavimas bei švietimas 

dėl jų vaiko lankomumo, 

mokymosi motyvacijos, 

elgesio ir kitų problemų 

Per metus Tėvai gaus reikiamą 

informaciją apie teikiamos 

pagalbos būdus 

 

III. Psichosocialinis pedagoginis, logopedinis (grupinis (socialinis)konsultavimas) 

 6 klasių mokiniams socialinių 

(komunikacinių) žaidimų 

užsiėmimai 

Per metus Mokiniai ugdysis 

bendrystės jausmą, 

pagarbą sau ir kitam, 

lengviau bendraus klasėje 

 

IV. Šviečiamoji veikla 

1. Klasės valandėlės 

1-4 kl. suderinus su mokytojais; 

5-6 kl. suderinus su klasių 

vadovais  

Per metus Ugdys empatiją, teigiamai 

įtakos klasės ir 

bendruomenės 

mikroklimatą 

 

2. Straipsniai spaudoje 

Dalytis straipsniais gimnazijos 

svetainėje. 

 

2021 m. 

  

V. Prevencinė veikla 

1. “Savaitė be patyčių 2021“ 2021 m. kovas Patyčių prevencija  

2. Pamokos alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo 

prevencijai, klasės valandėlių 

metu 

Per metus  Pamokų vedimas užtikrins 

efektyvesnį prevencinį 

darbą  

 

3. Pamokos patyčių prevencijos 

temomis per klasės valandėles 

Per metus Pamokų metu mokiniai 

įgis naujų socialinių 

įgūdžių 

 



4. Renginys Tarptautinei 

Tolerancijos dienai paminėti 

2021 m. 

lapkritis 

Mokiniai bus skatinami 

išsiaiškinti žodžio 

„Tolerancija“ reikšmę, 

aptarti, ar mes gyvename 

tolerantiškoje 

visuomenėje, ar 

tolerancija vyrauja vienas 

kito atžvilgiu gimnazijoje  

 

5. Pasaulinė nerūkymo diena 2021 m. 

gegužė 

Sumažės žalingų įpročių 

mokinių tarpe 

 

6. Sveikos gyvensenos savaitė.  

Pasaulinė regėjimo savaitė 

2021 m. 

lapkritis 

Atkreiptas mokinių 

dėmesys į sveiką 

gyvenimo būdą, 

tolerancija kito atžvilgiu 

 

VI. Tiriamoji veikla 

1. Mokinių pavėžėjimas. 

Mokyklinių autobusų grafiko 

sudarymas. Važiuojančių 

mokinių sąrašų sudarymas 

2021 m. 

rugsėjis 

Mokiniai jausis saugūs 

pavežami pagal numatytą 

autobusų maršrutų laiką 

 

2. Mokinių nemokamas 

maitinimas. Mokinių, 

gaunančių nemokamą 

maitinimą mokykloje 

lankomumo kontrolė 

Per  metus Mokiniai gimnazijoje gaus 

šilto maisto, nuotolinio 

mokymo(si) metu – 

maisto rinkinius 

 

3. Mokinių pamokų lankomumas Per  metus Priežasčių nustatymas. 

Pagerės mokinių pamokų 

lankomumas  

 

4. Naujai į gimnaziją atvykusių 

mokinių adaptacija 

2021 m. spalis Išsiaiškinami adaptacijos 

ypatumai 

 

VII. Savišvieta/kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas 

1. Dalyvavimas socialiniams 

pedagogams skirtuose 

seminaruose, konferencijose, 

metodiniuose užsiėmimuose 

Sausio-

gruodžio mėn. 

Savišvieta ir kvalifikacijos 

kėlimas.  

Teorinių ir praktinių žinių  

derinimas užtikrins 

kokybišką  pagalbos 

teikimą  

 

2. Konsultavimasis su kolegomis Sausio-

gruodžio mėn. 

Dalintis gerąja patirtimi, 

konsultuotis kilus 

neaiškumams 

 

3. Naujausių straipsnių, įstatymų, 

socialinio ugdymo bei 

konsultavimo klausimais, 

literatūros analizavimas 

Sausio-

gruodžio mėn. 

Mokslinės literatūros ir 

naujovių analizė užtikrins 

efektyvesnius darbo su 

mokiniais rezultatus 

 

VIII. Kita veikla 



1. Dalyvavimas klasių vadovų, 

pedagogų tarybos, VGK,   

koordinacinės tarybos, 

sveikatos stiprinimo grupės 

posėdžiuose 

Sausio-

gruodžio mėn. 

Nuolatinis 

bendradarbiavimais su 

gimnazijos bendruomenės 

nariais 

 

2. Konsultacijos ir 

bendradarbiavimas su Rietavo 

savivaldybės sveikatos, 

socialinės paramos ir rūpybos 

skyriaus specialistais, Rietavo 

savivaldybės seniūnijomis, 

Rietavo socialinių paslaugų 

centru, Telšių apskrities VTAS 

Rietavo savivaldybėje 

darbuotojais 

Sausio-

gruodžio mėn. 

Užtikrinta įvairialypė ir 

kompleksinė pagalbą 

mokiniui ir jo šeimos 

nariams 

 

3. Dalyvavimas Rietavo 

socialinių paslaugų centro 

organizuojamuose atvejo 

vadybos posėdžiuose 

2021 m. Bendradarbiavimais su 

gimnazijos bendruomenės 

nariais. 

 

 

PASTABA: pagalbos mokiniui specialistas turi teisę keisti darbo plane numatytas veiklas, apie 

pakeitimus iš anksto informuoja gimnazijos administraciją. 

  



RIETAVO LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJOS 

LOGOPEDĖS VIDOS ANDRIUŠKIENĖS VEIKLOS PLANAS 

2021 metams 

Tikslas:  

 

Teikti kryptingą ir efektyvią specialiąją logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų 

 

Uždaviniai: 

 

1. Įvertinti mokyklos mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir raidos ypatumus. 

2. Koreguoti ugdytinių kalbos sutrikimus, parenkant tinkamus darbo su mokiniais būdus ir 

metodus. 

3. Taikyti mokymo turinio ir mokymo metodikos naujoves praktinėje veikloje. 

4. Sudaryti sąlygas galimų sutrikimų prevencijai. 

5. Formuoti teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius 

mokinius. 

I. Logopedinis įvertinimas 

Eil. 

Nr. 

Veikla Orientacinė 

data 

Laukiami rezultatai Pastabos 

1.  Atlikti mokinių logopedinį 

įvertinimą specialiųjų ugdymosi 

poreikių pirminiam įvertinimui 

Švietimo pagalbos tarnyboje 

Pagal poreikį Savalaikės pagalbos 

suteikimas, ugdymo 

perspektyvų numatymas 

 

2. Atlikti mokinių logopedinį 

įvertinimą specialiųjų ugdymosi 

poreikių pakartotiniam 

įvertinimui Švietimo pagalbos 

tarnyboje 

Pagal poreikį Savalaikės pagalbos 

suteikimas, ugdymo 

perspektyvų numatymas 

 

3. Įvertinti PUG vaikų, pirmokų, 

naujai atvykusių mokinių kalbą. 

Nustatyti kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimus, tikslinti jau lankiusių 

logopedinės pratybas vaikų 

kalbos ir kalbėjimo sutrikimus  

Rugsėjis 

Pagal poreikį 

Savalaikės pagalbos 

suteikimas, ugdymo 

perspektyvų numatymas 

 

II. Logopedinis mokytojų konsultavimas 

1. Supažindinti mokytojus su vaiko 

kalbos ir komunikacijos 

sutrikimais, PPT išvadomis 

Rugsėjis 

Pagal poreikį 

Sklandesnis mokinių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių tenkinimas  

 

2. Teikti metodinę pagalbą, 

rekomendacijas, kaip dirbti su 

mokiniu 

Per  metus Sklandesnis mokinių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių tenkinimas. 

Logopedo ir mokytojų 

 



ugdymo tikslų ir uždavinių 

suderinimas  

3. Informuoti  mokytojus apie 

kalbos ir kitų komunikacijos 

sutrikimų šalinimą ir pasiektus 

rezultatus 

Sausis, gegužė 

Pagal poreikį 

Sklandesnis mokinių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių tenkinimas  

 

III. Logopedinis mokinių ir tėvų (globėjų) konsultavimas, korekcinė veikla su mokiniais 

1.  Supažindinti tėvus(globėjus) su 

vaiko kalbos ir komunikacijos 

sutrikimais, PPT išvadomis; gauti 

sutikimą teikti logopedinę 

pagalbą jų vaikui 

Rugsėjo mėn. 

Pagal poreikį 

Sklandaus ugdymo 

proceso, bendradarbiaujant 

su tėvais, organizavimas 

 

2. Teikti metodinę pagalbą, 

rekomendacijas ir skatinti 

aktyviau dalyvauti vaiko kalbos 

korekciniame procese (atlikti 

nurodytas užduotis namuose, 

dalyvauti pratybose ir pan.)   

Per  metus Sklandaus ugdymo 

proceso, bendradarbiaujant 

su tėvais, organizavimas  

 

3. Informuoti  tėvus (globėjus) apie 

kalbos ir kitų komunikacijos 

sutrikimų šalinimą ir pasiektus 

rezultatus 

Per  metus Sklandaus ugdymo 

proceso, bendradarbiaujant 

su tėvais, organizavimas 

 

4. Koreguoti mokinių, turinčių 

kalbos ir  komunikacijos 

sutrikimų, sakytinę ir rašytinę 

kalbą, dirbant individualiai (1 

mokinys), su  mokinių pogrupiu 

(2-4 mokiniai), grupe (5 ir 

daugiau mokinių)  1-2 k.per sav. 

Per  metus Pašalinti, iš dalies  

pašalinti kalbėjimo ar 

kalbos sutrikimai 

 

5. Korekciniame darbe lavinti 

mokinių specifinius pažinimo 

procesus: dėmesį; atmintį; 

veiksminį ir konstrukcinį 

mąstymą; girdimąjį, regimąjį ir 

erdvinį suvokimą; vaizduotę, o 

taip pat smulkiąją motoriką 

Per  metus Vaikų ugdymosi poreikių 

tenkinimas 

 

6. Stiprinti vaikų norą, motyvaciją 

aiškiai tarti garsus, kalbėti, 

pasakoti . Kurti ir išlaikyti 

teigiamus santykius, pabrėžiant 

vaikų laimėjimus 

 

Per  metus Vaikų ugdymosi poreikių 

tenkinimas, mokymosi 

motyvacijos stiprinimas 

 

IV. Šviečiamoji veikla 



1. Skaityti pranešimą PUG vaikų 

tėvams ,,Vaikų kalbos įgūdžių 

lavinimas“ 

Spalis Sklandaus ugdymo 

proceso, bendradarbiaujant 

su tėvais, organizavimas 

 

2. Ruošti ir dalinti SUP mokinių 

tėvams rekomendacijas, 

lankstinukus garsų tarimo 

mokymui, įtvirtinimui, foneminės 

klausos, garsinės analizės  

įgūdžių lavinimui 

Per mokslo 

metus 

Sklandaus ugdymo 

proceso, bendradarbiaujant 

su tėvais, organizavimas 

 

3. Organizuoti individualius 

susitikimus su SUP mokinių 

tėvais 

Pagal poreikį Sklandaus ugdymo 

proceso, bendradarbiaujant 

su tėvais, organizavimas 

 

3. Dalyvauti gimnazijos VGK, 

Rietavo savivaldybės pagalbos 

mokiniui specialistų metodinės 

grupės veikloje. Dalintis gerąją 

darbo patirtimi 

Per mokslo 

metus 

Dalykinis ir profesinis 

pedagogų bendradarbiavi 

mas 

 

VI. Tiriamoji veikla 

1. Sudaryti vaikų, turinčių 

kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, 

sąrašą bei pateikti Plungės PPT 

suderinimui 

 

Rugsėjis 

Pagal poreikį 

Sklandesnis mokinių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių tenkinimas. 

 

2. Numatyti mokinių specifinius 

individualius poreikius, 

artimiausius ir tolimiausius darbo 

tikslus 

Rugsėjis 

Pagal poreikį 

Sklandesnis mokinių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių tenkinimas 

 

3.  Komplektuoti grupes ir 

pogrupius, atsižvelgiant į 

mokinių amžių ir sutrikimą. 

Sudaryti vaikų, turinčių 

kalbėjimo ir kalbos sutrikimų 

sąrašą bei pateikti PPT 

suderinimui 

Rugsėjis 

Pagal poreikį 

Sklandesnis mokinių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių tenkinimas 

 

4.  Pateikti ataskaitą apie mokinių, 

turinčių  kalbos ir komunikacijos 

sutrikimų, pasiekimus 

Sausis Mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pasiekimų 

analizė 

 

VII. Savišvieta/kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas 

1. Rinkti ir studijuoti teorinę, 

vaizdinę – metodinę medžiagą 

Per mokslo 

metus 

Savišvieta  



apie kalbos ir komunikacijos 

sutrikimus ir jų šalinimo būdus 

2. Dalyvauti Rietavo savivaldybės 

pagalbos mokiniui specialistų 

metodinės grupės veikloje 

Per mokslo 

metus 

Sklandesnis mokinių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių tenkinimas. 

 

3. Gilinti žinias seminaruose, 

konferencijose, kursuose 

Per mokslo 

metus 

Kvalifikacijos kėlimas  

4. Dalyvauti gimnazijos 

organizuojamuose renginiuose 

Per mokslo 

metus 

Profesinių 

kompetencijų 

tobulėjimas 

 

 

4. Dalintis patirtimi su kitais 

mokyklos pagalbos mokiniui 

specialistais, konsultuotis su 

Plungės  Pedagogine 

psichologine tarnyba 

 

Per mokslo 

metus 

Sklandesnis mokinių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių tenkinimas  

 

VIII. Kita veikla 

1. Piešinių konkursas SUP 

mokiniams ,,Mano kalėdinė 

eglutė“ 

Gruodis Dalyvaus parodoje  

2. Viktorina 6-10 kl. SUP 

mokiniams ,,Žinių mūšis“ 

Balandis Pasitikėjimo savimi, 

gebėjimo bendradarbiauti 

ugdymas 

 

 

  



RIETAVO LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJOS 

PSICHOLOGĖS LORETOS VAŠKELYTĖS-LUKOŠEVIČIENĖS VEIKLOS PLANAS 

2021 metams 

Tikslas:  

 

Teikti kvalifikuotą psichologinę pagalbą gimnazijos moksleiviams, jų tėvams/globėjams ir 

mokytojams 

 

Uždaviniai:  

 

1. Nustatyti mokinio (vaiko) psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas 

spręsti. 

2. Stiprinti mokytojų, kitų švietimo įstaigos darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti 

su mokiniais (vaikais), turinčiais psichologinių problemų. 

3. Padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas mokinio (vaiko) ugdymo(si) procese 

4. Formuoti mokinių vertybines nuostatas, mokymosi motyvaciją nukreipiant į ugdymosi 

kokybę bei asmeninės pažangos ir pasiekimų gerinimą. 

5. Nuolat tobulintis ir kelti kvalifikaciją (dalyvauti įvairiuose psichologams skirtuose 

seminaruose, konferencijose, mokymuose ir kt.), didinti psichologo kompetencijas. 

6.  

I. Psichosocialinis pedagoginis, logopedinis įvertinimas 

Eil. 

Nr. 

Veikla Orientacinė 

data 

Laukiami 

rezultatai 

Pastabos 

1. Mokinių (psichologinis) įvertinimas 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

pirminiam įvertinimui Švietimo 

pagalbos tarnyboje 

   2021 m. Vaiko poreikius 

atitinkantis 

ugdymas 

Vertinimai nevyksta 

nuotolinio ugdymo 

metu 

2. Mokinių (psichologinis) įvertinimas 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

pakartotiniam įvertinimui Švietimo 

pagalbos tarnyboje 

   2021 m. Vaiko poreikius 

atitinkantis 

ugdymas 

Vertinimai nevyksta 

nuotolinio ugdymo 

metu 

3. Kita (įrašyti) Psichologinių išvadų, 

įvertinimų teikimas institucijoms 

pagal galiojančius įstatymus 

   2021 m. Vaiko saugumas Išvados teikiamos 

tik įstatymų 

numatyta tvarka 

II. Psichosocialinis pedagoginis, logopedinis (individualus (psichologinis) konsultavimas) 

1. Individualus mokinių 

konsultavimas,  sprendžiant elgesio, 

mokymosi ir emocines problemas 

   2021 m. Gerės mokinių 

emocinė savijauta, 

elgesys bei 

mokymasis 

Konsultuojama 

pagal PPT išvadas ir 

tėvų sutikimus, jei 

vaikui nėra 16 m. 

2. Individualus mokinių tėvų ir 

mokytojų konsultavimas dėl 

moksleivio mokymosi, elgesio ar 

emocinių problemų 

   2021 m. Padės geriau 

suprasti mokinį, 

turintį emocinių, 

elgesio bei 

Karantino metu 

pagalba gali būti 

teikiama nuotoliniu 

būdu 



mokymosi 

sunkumų 

Bus suteikta 

emocinė parama 

3. Individualios konsultacijos 

profesijos pasirinkimo klausimais  

   2021 m. Mokiniai geriau 

pažins savo 

polinkius, 

gebėjimus ir norus 

 

III. Psichosocialinis pedagoginis, logopedinis (grupinis (psichologinis) konsultavimas) 

 Konsultacijos profesijos pasirinkimo 

klausimais. II g. kl. mokiniai. 

2021 m. 

Spalis, 

lapkritis 

Įvertinti polinkiai 

ir interesai 

profesijos 

pasirinkimo 

klausimu 

 

 Grupių vedimas 

5-6 kl . mok. 

2021 m.  

Vasaris, 

kovas 

Spalis, 

lapkritis 

Įgis bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

įgūdžių. Gerės 

emocinė savijauta  

Nuotolinio ugdymo 

metu grupės 

nevedamos 

IV. Šviečiamoji veikla 

1. Seminaras mokytojams 2021 m. 

spalis 

Pagilins 

bendrąsias 

kompetencijas 

Tema bus tikslinama  

2. Paskaitos 

 Tėvams „Agresyvaus elgesio 

prevencija ir valdymas“ 

 

 

„Vaiko nepriežiūra lygu emocinis 

smurtas“ 

2021 m. 

 

Įgis žinių, kaip 

įmanoma išvengti 

agresyvaus 

elgesio bei kokių 

veiksmų imtis 

susidūrus su 

agresyviu vaiko 

elgesiu. 

Pranešimai galimi ir 

klasės tėvų 

susirinkimų metu 

3. Pranešimai 

Parengti ir skaityti pranešimą 1 

konferencijoje 

2021 m. Pasidalyti 

patirtimi, plėsti 

dalykines ir 

bendrąsias 

kompetencijas 

 

4. Klasės valandėlės 2021 m. Įgis žinių apie 

pagalbos 

galimybes sau, 

stiprės psichinė 

sveikata 

Klasių valandėlių 

temas numato klasių 

vadovai  



5. Straipsniai spaudoje   Esant galimybei ir 

poreikiui 

6. Kita (įrašyti) 

Dalyvavimas projekte „Ugdymas 

karjerai per savanorišką veiklą“ 

2021 m. Mokiniai 

susipažins su 

profesiniu 

pasauliu 

savanoriaudami 

Mentorystė  

V. Prevencinė veikla 

 Pamokos įvairiomis  prevencinės 

veiklos temomis klasių valandėlių 

metu 

2021 m. Skatinti sveiką 

gyvenseną, ugdyti 

psichologinį 

atsparumą 

Pagal klasių vadovų 

pageidavimus 

 Veiklos skirtos sąmoningumo 

didinimo mėnesiui “Be patyčių 

2021“ 

 

2021 m. 

Kovas 

Patyčių prevencija    

 Savižudybių prevencijos diena 2021 m.  

 rugsėjo  

10 d. 

Atkreipti dėmesį į 

problemą, skatinti 

nebūti abejingais 

 

VI. Tiriamoji veikla 

 Adaptacijos 1-ose klasėse tyrimas  2021 m.  

gruodis 

Išsiaiškinsime 

adaptacijos 

ypatumus 

Kiti tyrimai 

atliekami pagal 

gimnazijos 

administracijos 

užklausas ir kl. vad. 

pageidavimus 

 Adaptacijos 5-ose klasėse tyrimas 2021 m. 

spalis, 

lapkritis 

Išsiaiškinsime 

adaptacijos 

ypatumus 

 Patyčių paplitimas tarp 5-8 kl. 

mokinių 

2021 m. 

kovas 

Išsiaiškinti 

patyčių mastą, 

patyčių vietas 

VII. Savišvieta/kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas 

 Dalyvavimas gimnazijos lietuvių k., 

socialinių mokslų ir dorinio ugdymo 

mokytojų metodinėse grupėse 

2021 m. Dalijimasis 

patirtimi 

 

 Dalyvavimas Rietavo savivaldybės 

pagalbos mokiniui specialistų 

metodinės grupės veikloje 

2021 m. Dalijimasis 

patirtimi 

 

 Kvalifikacijos kėlimo seminarai 2021 m. Įgytos naujos ir/ar 

patobulintos 

kompetencijos 

 

VIII. Kita veikla 

 1. Psichologijos mokytoja  2021 m.   



2. Rietavo savivaldybės 

švietimo pagalbos specialistų 

metodinės grupės pirmininkė 

3. Dalyvavimas išorės 

vertinimuose. Suteikta 

vertintojo kvalifikacinė 

kategorija, Nacionalinės 

mokyklų vertinimo 

agentūros direktoriaus 

įsakymu Nr. 2V-18 „Dėl 

kvalifikacinės kategorijos 

suteikimo ir atestavimo 

termino atidėjimo 

kandidatams į išorės 

vertintojus“ 

4. Rietavo savivaldybės krizių 

valdymo grupės narė  

( Sprendimas 2016-06-23, Nr 

T1-104) 

5. Rietavo savivaldybės Vaiko 

gerovės komisijos narė 

(Įsakymas 2017 m. kovo 29 

d. Nr. AV-188) 

6. Lietuvos psichologų 

sąjungos narė  

7. Dalyvavimas darbo grupėse 

(4): VGK narė, sveikatos 

grupės narė, koordinacinės 

tarybos narė, krizių valdymo 

grupės narė.  

 

 

PASTABA: pagalbos mokiniui specialistas turi teisę keisti darbo plane numatytas veiklas, apie 

pakeitimus iš anksto informuoja gimnazijos administraciją. 

  



RIETAVO LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJOS  

BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS 

 

2021 METAMS 

 

Tikslas: 

 

Sudaryti prielaidas mokiniams ugdytis komunikavimo ir kultūrinę kompetencijas, būtinas 

kiekvieno žmogaus visaverčiam asmeniniam gyvenimui, sėkmingai mokymosi, visuomeninei ir 

būsimai profesinei veiklai 

 

Uždaviniai: 

 

1. Kurti kuo palankesnę mokymo, mokymosi ir poilsio aplinką. 

2. Tvarkyti, plėsti bibliotekos fondą, siekiant geresnio mokinių ir mokytojų informacinio ir 

dokumentinio aprūpinimo. 

3. Ugdyti mokinių gebėjimus naudotis bibliotekos ir skaityklos ištekliais, skatinti aktyviau 

dalyvauti renginiuose. 

4. Teikti lankytojams informacines, kompiuterines paslaugas. 

5. Kelti bibliotekos darbuotojų kvalifikaciją. 

6. Bendradarbiauti su Tverų, Žadvainių, Plungės mokyklų bibliotekomis, Rietavo viešąja 

biblioteka. 

7. Organizuoti parodas, renginius. 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Data 

(mėn.) 
Dalyviai Pastabos 

        

1 

Parodos 

Ir knygos švenčia jubiliejus 

 

Sausis 

 

Gimnazijos 

bendruomenė 

 

2 Motiejui Valančiui - 220 Vasaris Gimnazijos 

bendruomenė 

 

3 Janosch (tikr. Horst Eckert) - 90 Kovas Gimnazijos 

bendruomenė 

 

4 Marcelijui Martinaičiui - 85 Balandis Gimnazijos 

bendruomenė 

 

5 Kaziui Marukui - 100 Gegužė Gimnazijos 

bendruomenė 

 

6 Vytauto Mačernio metai Birželis Gimnazijos 

bendruomenė 

 

7 Juozo Lukšos-Daumanto metai Rugsėjis Gimnazijos 

bendruomenė 

 

8 Lietuvos totorių istorijos ir kultūros 

metai 

Spalis Gimnazijos 

bendruomenė 

 

9 Juozo Zikaro metai Lapkritis Gimnazijos 

bendruomenė 

 



10 Laurai Mintijai Černiauskaitei - 45 Gruodis Gimnazijos 

bendruomenė 

 

 

11 

Renginiai, akcijos 

Vytauto Didžiojo karo muziejui – 

100: muziejaus istorija, virtuali 

ekskursija 

 

Vasaris 

 

2-6 klasės 

Edukacijos 

vyksta 

susitarus su 

mokytojais ir 

suderinus 

laiką 

12 Knygnešio diena: knygos ,,Jurgis 

Bielinis ir mažieji knygnešiai“ 

pristatymas 

Kovas 4 klasės  

13 Popietė ,,Jau moku skaityti“ Balandis Pirmokai  

14 Spaudos atgavimo, kalbos ir 

knygos diena: garsinis skaitymas 

Gegužė Pasikviesti vieną klasę  

15 Akcija ,,Nelik skolingas 

bibliotekai“ 

Birželis 1-12 kl. moksleiviai   

16 Juozui Lukšai-Daumantui atminti: 

filmo ,,Nematomas frontas“ 

peržiūra 

Rugsėjis 8-12 klasės  

17 Viktorina, skirta Lietuvos totorių 

istorijos ir kultūros metams 

Spalis-

lapkritis 

7-12 klasės  

18 Voltui Disnėjui – 120: kalėdiniai 

skaitymai ir filmukų peržiūros 

Gruodis 1-5 klasės  

 


