
 
 
 

 
ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS 2021 METŲ 

VEIKLOS PLANAS 
 
 
 
 

             01. TIKSLAS. Gerinti mokinių pasiekimus ir asmeninę pažangą, plėtojant dalykines ir 
bendrąsias kompetencijas.  
             01.01. UŽDAVINYS. Tobulinti pedagogų profesines ir bendrąsias kompetencijas siekiant 
kiekvieno mokinio pažangos.      
             01.02. UŽDAVINYS. Tobulinti pedagoginės ir švietimo pagalbos veiksmingumą. 
             01.03. UŽDAVINYS. Plėtoti galimybes mokinio asmeninės karjeros projektavimui. 
     

    02. TIKSLAS. Efektyvinti šiuolaikinės mokymo(si) aplinkos naudojimą. 
             02.01. UŽDAVINYS. Ugdyti pedagogų ir mokinių kompetencijas projektinėje veikloje. 
             02.02. UŽDAVINYS. Plėtoti ugdymą(si) be sienų. 
             02.03. UŽDAVINYS. Technologiškai turtinti mokymo(si) aplinką. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. TIKSLAS. Gerinti mokinių pasiekimus ir asmeninę pažangą, plėtojant dalykines ir bendrąsias kompetencijas.  
 
Uždaviniai Veikla, priemonės Data Atsakingas Vykdytojai Numatomi rezultatai 

1.1. Tobulinti 
pedagogų profesines 
ir bendrąsias 
kompetencijas 
siekiant kiekvieno 
mokinio pažangos.      
 
 
 

Pasirengti TBD programos 
įsivertinimui. 
 

2021 m. Direktorius, 
TBDP 
koordinatorius 

TBDP 
koordinatorius, 
TBDP mokytojai 

Koreguoti TBDP tvarkų aprašai (misija, vertinimo 
tvarka, akademinio sąžiningumo tvarka, kalbų 
aprašas, priėmimo tvarka). 
Parengtas veiksmų planas kitam penkerių metų 
periodui (kvalifikacijos tobulinimo kursai, 
priemonių įsigijimas). 
Gimnazijoje įgyvendinama TBD programa 
įvertinta tinkamai. 

Sistemingai stebėti pamokas 
ir teikti metodinę pagalbą. 

2021 m. Direktoriaus 
pavaduotojai 
ugdymui 

Direktoriaus 
pavaduotojai 
ugdymui, dalykų 
mokytojai 

Stebėta ne mažiau kaip viena kiekvieno mokytojo 
pamoka, teikta metodinė pagalba. 
Nustatyta, kad ne mažiau kaip 70 proc. stebėtų 
pamokų yra šiuolaikinės arba bandyta organizuoti 
šiuolaikinę. 

Sudaryti galimybes 
gimnazijos pedagoginiams 
darbuotojams tobulinti 
profesinę kvalifikaciją. 

2021 m. Direktorius, 
pavaduotojai 
ugdymui 

Direktorius, 
pavaduotojai 
ugdymui, dalykų 
mokytojai 

Tobulinant pedagogų profesines ir bendrąsias 
kompetencijas, 100 proc. panaudotos 
kvalifikacijos tobulinimui skirtos lėšos. 
Visi pedagogai ir vadovai įsivertina 2020–2021  
m. m. veiklą, parengia profesinio tobulėjimo 
užduotis 2021–2022 m. m. 

Skatinti mokytojus naudoti 
skaitmenines mokymo(si) 
platformas ir dalintis turima 
patirtimi. 

2021 m. Direktoriaus 
pavaduotojai 
ugdymui  

Dalykų mokytojai 100 proc. mokytojų, įgyvendinančių projektą 
„EDUKA klasė“,  dalyvauja mokymuose. 
šią aplinką taiko ne mažiau kaip 50 proc. 
gimnazijos mokytojų.  
80 proc. mokytojų ugdymui naudoja Etest.lt, 
Egzaminatorius.lt, Pedagogas.lt platformas. 
Organizuoti ne mažiau kaip dveji mokytojų 
mokymai  „Mokytojas mokytojui“ Microsoft 
Teams platformos galimybių platesniam 
naudojimui ugdyme. 

Įvertinti I kl. mokinių 
bendrąsias kompetencijas. 

2021 m. Direktoriaus 
pavaduotojai 
ugdymui  

I kl. mokytojai Organizuoti mokymai „Vertiname bendrąsias 
kompetencijas“ I kl. mokytojams. 
Visi I kl. mokytojai įvertina mokinių bendrąsias 
kompetencijas. 
Visi I kl. mokiniai įsivertina savo bendrąsias 
kompetencijas. 



Skatinti mokytojų lyderystę. 2021 m. Direktoriaus 
pavaduotojai 
ugdymui 

Direktoriaus 
pavaduotojai 
ugdymui, 
Metodinė taryba, 
dalykų mokytojai 

Metodinės tarybos pasitarimuose (kartą per 
mėnesį) analizuojama gimnazijos metodinė veikla 
ir numatomos veiklos.  
Per vienus metus Metodinė taryba dalyvavo bent 
vienoje edukacinėje išvykoje. 
Organizuoti renginiai:  
VIII Tėvo Jurgio Ambrozijaus (Ambraziejaus) 
Pabrėžos vardo respublikinė mokslininkų, 
dvasininkų, mokytojų ir mokinių metodinė-
praktinė konferencija ,,Žmogaus ekologija“, 
respublikinė mokyklų vadovų (direktoriaus 
pavaduotojų ugdymui, skyrių vedėjų) apskritojo 
stalo diskusija „Geros mokyklos koncepcija: kaip 
mums sekasi ją įgyvendinti?“. 
Dalykų mokytojai organizuoja 20 mokyklos etapo 
olimpiadų (parengia užduotis),  
organizuoja ne mažiau 3 konkursus (parengia 
užduotis) miesto mokiniams. 

Organizuoti Mokytojų 
tarybos posėdžius 
„Kiekvieno mokinio 
pažangos matavimas ir 
pasiekimų gerinimas“. 

2021 m. Direktorius, 
pavaduotojai 
ugdymui 
 

Mokytojų tarybos 
nariai 

Organizuoti du (po I ir metinio pusmečių) 
Mokytojų tarybos posėdžiai, kuriuose analizuoti 
mokinių formaliojo ir neformaliojo ugdymo  
pasiekimai,  
ne mažiau kaip 80 proc. mokinių padarė akademinę 
pažangą,  
priimti sprendimai dėl bendrųjų kompetencijų 
vertinimo. 

Organizuoti susitikimą su 
Jovaro progimnazijos 
administracija. 

2021 m. Direktorius Direktorius, 
pavaduotojai 
ugdymui 

Aptartas bendrų veiklų planas „Šėltiniui“ – 40!” 

1.2. Tobulinti 
pedagoginės ir 
švietimo pagalbos 
veiksmingumą. 
 

Sukurti pagalbos teikimo 
mokiniui veiksmingumo 
vertinimo, pamatavimo 
tvarkos aprašą. 

2021 m. Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Darbo grupė Parengtas pagalbos teikimo mokiniui 
veiksmingumo vertinimo, pamatavimo tvarkos 
aprašas. 
 

Organizuoti Pedagoginės  
pagalbos teikimo 
veiksmingumo tyrimą. 

2021 m. Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Darbo grupė Atlikto tyrimo duomenys naudojami pedagoginės 
pagalbos tobulinimui. 



Sistemingai organizuoti I–II 
klasių mokytojų forumus. 

2021 m. Direktoriaus 
pavaduotojai 
ugdymui 
 

Direktoriaus 
pavaduotojai 
ugdymui, dalykų 
mokytojai 

Organizuoti ne mažiau kaip du vienos klasės 
mokytojų susirinkimai per mokslo metus,  
priimti sprendimai dėl pagalbos teikimo. 

Sistemingai organizuoti 
TB1–TB2 klasių mokytojų 
forumus. 

2021 m. TBDP 
koordinatorius 
 

TBDP 
koordinatorius,  
TB mokytojai 

Organizuoti ne mažiau kaip du vienos klasės 
mokytojų susirinkimai per mokslo metus,  
priimti sprendimai dėl pagalbos teikimo. 

Organizuoti mokomųjų 
dalykų  (mokyklos etapo) 
olimpiadas. 

2021 m. Direktoriaus 
pavaduotojai 
ugdymui 

Dalykų mokytojai Identifikuoti gabiausi mokiniai. 
Teikiama kryptinga pedagoginė pagalba 
gabiesiems mokiniams,  
užtikrinamas jų dalyvavimas miesto, šalies etapo 
olimpiadose. 

Įvertinti labai gerai 
besimokančių mokinių 
ugdymo(si) poreikių 
tenkinimą. 

2021 m. 
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
 

Veiklos kokybės 
įsivertinimo grupė 

Organizuota fokus grupė. Gauti duomenys 
naudojami  gimnazijos veiklos įsivertinimui. 

Gerinti asmeninių projektų 
(AP) kokybę, padedant 
mokiniams pasirengti 
brandos darbų atlikimui. 

2021 m. Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Dalykų mokytojai Ne mažiau kaip 70 proc. AP darbų įvertinta puikiai 
ar labai gerai,  
organizuota I–II kl. mokinių konferencija „Rengi 
projektą – mokaisi mokytis“,  
įgytos brandos darbo rengimo kompetencijos. 

Aktyvinti mokinių tėvų 
įsitraukimą į mokinių 
pasiekimų ir pažangos 
stebėseną. 

2021 m. Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Klasių kuratoriai, 
mokinių tėvai 

60 proc. mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) stebi 
savo vaiko ūgtį jo pildomame MAP dienoraštyje. 
Visi dalykų mokytojai per Tėvų dienas 
individualiai su mokinių tėvais (globėjais, 
rūpintojais) aptaria mokinių pažangą du kartus per 
mokslo metus.  

Organizuoti pagalbos 
specialistų teminius 
susitikimus su mokiniais ir 
jų tėvais. 

2021 m. Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, klasių 
kuratoriai 

Klasių kuratoriai, 
pagalbos mokiniui 
specialistai  

Organizuoti ne mažiau kaip 4 socialinės 
psichologinės pagalbos susitikimai su mokiniais ir 
jų tėvais (globėjais, rūpintojais). 

Įgyvendinti Sveikatą 
stiprinančios mokyklos 
programą „Sveika mokykla“. 

2021 m. Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

VGK, dalykų 
mokytojai,  
pagalbos mokiniui 
specialistai, 
sveikatos priežiūros 
specialistas 

Atliktas I klasių adaptacijos tyrimas,  
jo rezultatai panaudoti mokinių pagalbos 
tobulinimui. 
Įgyvendinta 90 proc. programos „Sveika mokykla“ 
programoje numatytų priemonių. 



Ugdyti mokinių socialines, 
emocines kompetencijas, 
dalyvaujant DofE 
programoje.  

2021 m. Programos 
koordinatorius 

Programos 
vykdytojai 

15 mokinių dalyvauja DofE programoje, mokiniai 
stiprina socialines, emocines kompetencijas. 

1.3. Plėtoti 
galimybes mokinio 
asmeninės karjeros 
projektavimui. 
     
 
 

Įgyvendinti Ugdymo karjerai 
programą. 

2021 m. Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Profesijos patarėjas, 
dalykų mokytojai 

Suorganizuota ne mažiau kaip 10 susitikimų su 
aukštųjų mokyklų atstovais. 
Ne mažiau kaip 10 proc. gimnazijos mokinių 
patirtinį ir intensyvų profesinį veiklinimą atlieka 
įmonėse, organizacijose ir įstaigose. 

Teikti sistemingą pagalbą 
mokiniams pasirengiant savo 
karjeros planą. 

2021 m. Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Profesijos patarėjas, 
klasių kuratoriai, 
formaliojo ir 
neformaliojo 
ugdymo mokytojai 

Parengtas mokinio asmeninės karjeros 
projektavimo algoritmas. 
100 proc. mokinių yra pasirengę savo karjeros 
planą. 

Išnaudoti SKU modelio 
socialinių veiklų pasirinkimo 
galimybes. 

2021 m. Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Profesijos patarėjas 100 proc. I–III klasių mokinių savarankiškai atlieka 
socialinę veiklą. 

Išnaudoti CAS programos 
socialinių veiklų pasirinkimo 
galimybes. 

2021 m. TBDP 
koordinatorius 

CAS koordinatorius 100 proc. TB klasių mokinių savarankiškai atlieka 
socialinę veiklą. 

Panaudoti mokinių tėvų, 
buvusių mokinių patirtį, 
ruošiant mokinius 
gyvenimui. 

  2021 m. Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui,  
profesijos patarėjas, 
klasių kuratoriai 

Organizuota tėvų apklausa dėl įsitraukimo į 
ugdymo karjerai veiklas.  
Organizuoti ne mažiau kaip trys per pusmetį tėvų 
užsiėmimai mokiniams „Šok į tėvų klumpes“.  
Organizuoti ne mažiau kaip du per pusmetį 
susitikimai su buvusiais mokiniais. 

 
 2. TIKSLAS. Efektyvinti šiuolaikinės mokymo(si) aplinkos naudojimą. 

 
Uždaviniai Veikla, priemonės Data Atsakingas Vykdytojai Numatomi rezultatai 

2.1. Ugdyti pedagogų 
ir mokinių 
kompetencijas 
projektinėje veikloje. 
 

Įgyvendinti gimnazijos 
projektinės veiklos modelį. 

2021 m. Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Dalykų mokytojai, 
II, IV ir TB2 klasių 
mokiniai 

 

Visi II kl. mokiniai parengė AP (asmeninį projektą) 
ir patobulino dalykines ir bendrąsias 
kompetencijas. 
Visi TB2 kl. mokiniai parengė EE (išplėstinę 
mokslo tiriamąją ese) ir patobulino dalykines ir 
bendrąsias kompetencijas. 
Du IV kl. mokiniai parengė BD (brandos darbus) ir 
patobulino dalykines ir bendrąsias kompetencijas. 



Įgyvendinti miesto, šalies 
projektus. 

2021 m. Stebėsenos 
poskyrio vedėjas 

Projektų darbo 
grupės 

Įgyvendinti ne mažiau kaip 5 miesto, šalies 
projektai. 
Projektuose dalyvaujantys pedagogai ir mokiniai 
patobulino dalykines ir bendrąsias kompetencijas. 

Įgyvendinti Europos 
solidarumo korpuso 
projektus. 

2021 m. Stebėsenos 
poskyrio vedėjas 

Projektų darbo 
grupės 

Įgyvendinti ne mažiau kaip 7 tarptautiniai 
projektai. 

Įgyvendinti tarptautinių 
projektų mobilumus. 

2021 m. Stebėsenos 
poskyrio vedėjas 

Projektų darbo 
grupės 

Įgyvendinti 30 tarptautinių mobilumų. 

2.2. Plėtoti 
ugdymą(si) be sienų. 
 
 
 
 
 

Suteikti mokiniams 
praktika ir tyrimais grįstą 
STEAM ugdymosi patirtį. 
 

 

2021 m. Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
 

STEAM dalykų 
mokytojai 

Dalyvauta 3 miesto finansuojamose  STEAM 
programose,  
ŠMM STEAM konkurse ,,Mūsų eksperimentas”, 
ES jaunųjų mokslininkų konkurso „Idėjų mugė“ 
nacionaliniame etate,  
nacionalinėje Žaliojoje olimpiadoje,  
tarptautinėje mokinių projektų olimpiadoje 
– Vilnius International Project Olympiad – 
VILIPO. 
Organizuota  Šiaulių miesto chemijos olimpiada 8 
kl. mokiniams,  
mokslo festivalio ,,Erdvėlaivis žemė 2021“ Tyrėjų 
nakties renginiai,  
matematikos olimpiada-konkursas Šiaulių krašto 
merginoms,  
tiksliųjų ir gamtos mokslų savaitės,  
STEAM atradimų diena. 
Įgyvendinamos neformaliojo ugdymo programos: 
Radijo klubas, Robotika, Inžinerija. 
Įgyvendinamas tarptautinis projektas „STEAM 
education and learning by Robotics, 3D and Mobile 
technologies – FabLab SchoolNet“,  
mainų strateginės partnerystės projektas „Modern 
Education in Science for Industry 4.0 (MESI 4.0)“. 
TB1 kl. įgyvendina integruotą gamtos m. projektą 
„G4“. 

Plėtoti bendradarbiavimą 
su neformaliojo vaikų 
švietimo teikėjais, sudarant 

2021 m. Direktorius, Neformaliojo 
švietimo pedagogai 

Sudarytos sąlygos įgyvendinti programas 4 
neformaliojo vaikų švietimo tiekėjams: VšĮ 



sąlygas jiems savo 
programas įgyvendinti 
gimnazijoje. 

direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Eduplius, Jaunųjų technikų centrui, Futbolo 
akademijai, VšĮ „Šėltinio vaikai“. 
Į neformaliojo vaikų švietimo tiekėjų veiklas 
įtraukta ne mažiau kaip 30 proc. gimnazijos 
mokinių. 

Plėtoti patyriminį 
ugdymą(si) organizuojant jį 
kitose erdvėse. 
 

2021 m. Direktoriaus 
pavaduotojai 
ugdymui 

Dalykų mokytojai, 
klasių kuratoriai, 
profesijos patarėjas 

Pasinaudojant Kultūros paso lėšomis, į edukacinius 
užsiėmimus įtraukta 80 proc. I–IV kl. mokinių. 
100 proc. mokytojų per metus veda ne mažiau kaip 
vieną pamoką kitose erdvėse.  
Bendradarbiaujant su miesto, šalies socialiniais 
partneriais, organizuota ne mažiau kaip 10 bendrų 
renginių. 

2.3. Technologiškai 
turtinti mokymo(si) 
aplinką. 
 
 
 

Įgyvendinti nacionalinį 
projektą „Saugios 
elektroninės erdvės 
vaikams kūrimas”. 

2021 m. Direktorius Ūkio dalies 
vedėjas, IKT 
inžinierius 

Įgyvendinus nacionalinį projektą „Saugios 
elektroninės erdvės vaikams kūrimas”, gimnazijos 
naujajame pastate įrengta 18 bevielio tinklo 
stotelių.  

Įsigyti interaktyvius 
ekranus kabinetams. 

2021 m. Direktorius Ūkio dalies 
vedėjas, IKT 
inžinierius 

Įrengtas interaktyvus ekranas matematikos 
kabinete. 

Įsigyti daugiafunkcį 
įrenginį mokytojams. 

2021 m. Direktorius Ūkio dalies 
vedėjas, IKT 
inžinierius 

Įsigytas daugiafunkcis įrenginys (spausdintuvas) 
mokytojų Darbo kambaryje. 

Įsigyti skaitmeninio 
ugdymo priemonių. 

2021 m. Direktorius, 
pavaduotojai 
ugdymui 

Dalykų mokytojai Įsigytos skaitmeninio ugdymo priemonės, plagiato 
tikrinimo įrankis. 

Įsigyti pedagogų 
mokymuisi platformas  

2021 m. Direktorius, 
pavaduotojai 
ugdymui 

Dalykų mokytojai, 
pagalbos mokiniui 
specialistai 

Įsigyta Pedagogas.lt VIP narystė, In Thinging. 

 
 

____________________________________________________ 


