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II. Veiksmų planas

Priemonė
Veiklos

rezultatui
pasiekti

Laukiamas
rezultatas

Siekiama
rodiklio
reikšmė

Matavimo
duomenų
šaltinis

Pasiekim
o laikas
(mėn)

Atsakingas Dalyvauja Lėšos

1 Tikslas. Teikti kokybišką ugdymą, garantuojantį mokymo/si veiksmingumą ir kiekvieno mokinio pažangą
1.1. Uždavinys.  Tobulinti ugdymo procesą ir turinį, atsižvelgiant į švietimo prioritetus ir darbo rinkos poreikius

1.1.2. 
Nuotolinio 
ugdymo 
proceso 
organizavimas

Organizuoti 
mokymus 
MOODLE

Apmokyti skyriaus 
mokytojai 

100,0 proc. Mokytojų, 
dalyvavusių 
mokymuose, 
sąrašas

Gruodis Skyriaus 
vedėjas

Gimnazijos 
skyriaus 
mokytojai

Žmogiškieji 
ištekliai,
Biudžeto 
lėšos

Atnaujinti 
mokomąją 
medžiagą 
virtualioje 
aplinkoje 
MOODLE

Atnaujinta 
mokomoji 
medžiaga 
virtualioje 
aplinkoje 
MOODLE pagal 
tvarkos aprašą.

100,0 proc. MOODLE 
aplinka 

Birželis Skyriaus 
vedėjas

Gimnazijos 
skyriaus 
mokytojai

Žmogiškieji 
ištekliai,
Biudžeto 
lėšos

1.1.5. 
Pagrindinio ir 
vidurinio 
ugdymo 
programų 
įgyvendinimas 
taikant įvairias 
mokymosi 
formas

Vesti integruotas
pamokas

Pravestos 
integruotos 
pamokos

12 vnt. Teminiai planai Birželis Skyriaus 
vedėjas

Gimnazijos 
skyriaus 
mokytojai, 
mokiniai

Žmogiškieji 
ištekliai,
Biudžeto 
lėšos

Vesti pamokas 
kitose aplinkose

Pravestos pamokos
kitose aplinkose

7 vnt. Birželis Skyriaus 
vedėjas

Gimnazijos 
skyriaus 
mokytojai, 
mokiniai

Žmogiškieji 
ištekliai
Biudžeto 
lėšos

1.1.6. Ugdymo 
proceso 
stebėsena

1. Rengti 
mėnesio 
pažangumo- 
lankomumo 
ataskaitas
2. Analizuoti 

Įgijusių pagrindinį 
išsilavinimą 
mokinių procentas 
nuo įstojusiųjų

97 proc. 1. Klasių/grupių
pažangumo- 
lankomumo 
ataskaitos.
2. Mokytojų 
susirinkimų 

Birželis Skyriaus 
vedėjas

Gimnazijos 
skyriaus 
mokytojai, soc.
pedagogas, gr. 
vadovai,
VGK

Žmogiškieji 
ištekliai
Biudžeto 
lėšos

Įgijusių vidurinį 
išsilavinimą 

91 proc.
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mokinių 
nelankomumo, 
nepažangumo 
priežastis
3. Sudaryti 
individualius 
darbo su 
nepažangiais, 
nelankančiais 
mokiniais 
planus, 
vadovaujantis 
parengtu 
algoritmu

mokinių procentas 
nuo įstojusiųjų

protokolai.  

Mokinių, 
besimokančių 
pagal pagrindinio ir
vidurinio ugdymo 
programas, 
pažangumas

90 proc.

1.3. Uždavinys. Tobulinti pedagoginę, psichologinę ir socialinę pagalbą mokiniams
1.3.1. 
Pedagoginės 
pagalbos 
teikimas 
mokiniams

Išsiaiškinti 
konsultacijų 
poreikį

Teikiamos 
konsultacijos 
mokiniams, 
patiriantiems 
mokymosi 
sunkumų

Ne mažiau 3
vnt.

Dalykų/modulių
konsultacijų 
mokiniams 
grafikas

Birželis Skyriaus 
vedėjas 

Gimnazijos 
skyriaus 
mokytojai 
Socialinis 
pedagogas

Žmogiškieji 
ištekliai
Biudžeto 
lėšos

Išsiaiškinti 
poreikį pagalbos 
moduliams 
valstybinius 
brandos 
egzaminus 
laikysiantiems 
mokiniams

Parengtos modulių 
programos 
(lietuvių k. ir  
užsienio (anglų k.))

Ne mažiau 2
vnt.

Direktoriaus 
įsakymai

Rugsėjis Skyriaus 
vedėjas

Gimnazijos 
skyriaus 
mokytojai

Žmogiškieji 
ištekliai
Biudžeto 
lėšos

Aptarti 
pasirenkamųjų 

Parengtos 
pasirenkamųjų 

Ne mažiau 2
vnt.

Direktoriaus 
įsakymai

Rugsėjis Skyriaus 
vedėjas

Gimnazijos 
skyriaus 

Žmogiškieji 
ištekliai
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dalykų vidurinio 
ugdymo 
programos 
mokiniams 
galimybes

dalykų programos mokytojai Biudžeto 
lėšos

Parengti 
pasirenkamųjų 
dalykų 
programas

1.3.2. 
Psichologinės, 
socialinės 
pagalbos 
teikimas 
mokiniams

Organizuoti 
planinius Vaiko 
gerovės 
komisijos 
pasitarimus

Suorganizuoti 
Vaiko gerovės 
komisijos 
pasitarimai

Ne mažiau 5
vnt.

Vaiko gerovės 
komisijos 
protokolai

Birželis VGK 
pirmininkas
 

VGK nariai Žmogiškieji 
ištekliai,
Biudžeto 
lėšos

Teikti socialinio 
pedagogo ir 
psichologo 
konsultacijas 
mokiniams 

Konsultuoti 
mokiniai, kuriems 
reikia pagalbos

100,0 proc. Socialinių 
pedagogų ir 
psichologo 
ataskaitos

Birželis VGK 
pirmininkas
 

VGK nariai Žmogiškieji 
ištekliai,
Biudžeto 
lėšos

Teikti socialinio 
pedagogo ir 
psichologo 
konsultacijas  
mokinių tėvams 
ir globėjams 

Konsultuoti 
mokinių tėvai ir 
globėjai, kurie 
kreipėsi pagalbos

100,0 proc. Socialinių 
pedagogų ir 
psichologo 
ataskaitos

Birželis VGK 
pirmininkas
 

VGK nariai Žmogiškieji 
ištekliai,
Biudžeto 
lėšos

Išsiaiškinti 
mokinių 
apgyvendinimo 
bendrabutyje,  
nemokamo 
maitinimo, 

Patenkinti mokinių 
poreikiai

100,0 proc. Mokinių 
prašymai
Direktoriaus 
įsakymai

Birželis VGK 
pirmininkas
 

VGK nariai Žmogiškieji 
ištekliai,
Biudžeto 
lėšos
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nemokamo 
pavėžėjimo, 
materialinės 
paramos 
poreikius

1.4. Uždavinys. Tobulinti darbuotojų pedagogines ir vadybines kompetencijas
1.4.1. 
Pedagoginio 
personalo 
dalyvavimas 
bendrųjų ir 
profesinių 
kompetencijų 
tobulinimo 
renginiuose

Išsiaiškinti 
mokytojų 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
poreikius
Parengti 
mokytojų 
kvalifikacijos 
tobulinimo planą

Atlikta mokytojų 
savęs vertinimo 
anketų analizė
Parengtas 
mokytojų 
kvalifikacijos 
tobulinimo planas

1 vnt. Mokytojų savęs 
vertinimo 
anketos, 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
planas

Birželis Skyriaus 
vedėjas

Gimnazijos 
skyriaus 
mokytojai

Žmogiškieji 
ištekliai,
Biudžeto 
lėšos

Fiksuoti 
mokytojų 
dalyvavimą 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
renginiuose

Mokytojai 
dalyvavo 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
renginiuose

90,0 % Mokytojų, 
dalyvavusių 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
renginiuose 
sąrašas

Birželis Skyriaus 
vedėjas,
Bendrojo 
ugdymo 
dalykų 
mokytojų 
metodinės 
grupės 
pirmininkas 

Gimnazijos 
skyriaus 
mokytojai

Žmogiškieji 
ištekliai,
Biudžeto 
lėšos

1.4.2. 
Profesinių 
kompetencijų 
tobulinimo 
renginių 
organizavimas

Parengti 
kompetencijų 
tobulinimo 
renginių 
organizavimo  
programą

Parengta 
programa ,,Kai aš 
tampu suaugusiųjų 
mokytoju“

1 vnt. Patvirtinta 
programa

Lapkritis Skyriaus 
vedėjas
Bendrojo 
ugdymo 
dalykų 
mokytojų 
metodinės 

Gimnazijos 
skyriaus 
mokytojai ir 
kiti 
Marijampolės 
PRC 
darbuotojai

Žmogiškieji 
ištekliai,
Biudžeto 
lėšos
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grupės 
pirmininkas

Suorganizuoti 
renginį

Suorganizuotas 
renginys 

1 vnt. Dalyvių sąrašas Birželis Skyriaus 
vedėjas,
Bendrojo 
ugdymo 
dalykų 
mokytojų 
metodinės 
grupės 
pirmininkas

Gimnazijos 
skyriaus 
mokytojai

Žmogiškieji 
ištekliai,
Biudžeto 
lėšos

2.1. Uždavinys. Modernizuoti mokymo(si) infrastruktūrą
2.1.2. Mokymo 
Centro statinių 
renovacija, 
patalpų ir 
inventoriaus 
atnaujinimas

Atnaujinti 
baldus (mokinių 
suolus, kėdes)

Atnaujintos kėdės 
204 kab. ir 301 
kab.

 

28 vnt. Inventorizacijos
aprašas

Rugsėjis Direktoriaus 
pavaduotoja 
infrastruktūra
i

Skyriaus 
vedėjas

Biudžeto 
lėšos
Kitos lėšos

Įsigyti 
inventorių B 
korpuso 
informaciniam 
centrui

Įsigytas ir 
sumontuotas 
televizorius

1 vnt. Inventorizacijos
aprašas

Gruodis Direktoriaus 
pavaduotoja 
infrastruktūra
i

Skyriaus 
vedėjas

Biudžeto 
lėšos
Kitos lėšos

2.3. Uždavinys. Užtikrinti aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi
2.3.1. 
Aplinkosaugini
ų reikalavimų 
laikymosi 
įgūdžių 
formavimas

Parengti 
renginio, skirto 
aplinkosaugai, 
programą

Parengta renginio, 
skirto Žemės 
dienai, programa/
scenarijus 

 1 vnt. Programa/
scenarijus  

Kovas Skyriaus 
vedėjas

Gimnazijos 
skyriaus 
mokytojai

Žmogiškieji 
ištekliai
Biudžeto 
lėšos

Suorganizuoti 
renginį

Renginys, skirtas 
Žemės dienai 

1 vnt. Dalyvių sąrašas Kovas Skyriaus 
vedėjas

Gimnazijos 
skyriaus 

Žmogiškieji 
ištekliai
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mokytojai Biudžeto 
lėšos

3 Tikslas. Skatinti skaidrumą, atskaitomybę, taikios ir įtraukios bendruomenės kūrimą
3.1. Uždavinys. Užtikrinti ir gerinti Centro veiklos kokybę

3.1.1. Apklausų 
vykdymas 
(mokinių 
adaptacijos, 
motyvacijos 
mokytis, 
mikroklimato 
Centre)

Išsiaiškinti 
situaciją 
gimnazijos 
grupėse

1. I kurso mokinių 
adaptacija ir 
savitarpio santykiai
Centro 
bendrabutyje
2. Centro mokinių 
pamokų 
nelankymo tyrimas
3. Psichoaktyvių 
medžiagų 
vartojimas ir 
paplitimas 
Marijampolės 
PRC.

3 vnt. Centro mokiniai
ir tyrimo 
ataskaita

Balandis Socialinis 
pedagogas
Psichologas

Skyriaus 
vedėjas
Gimnazijos 
skyriaus 
mokytojai

Žmogiškieji 
ištekliai,
Biudžeto 
lėšos

3.1.2. 
Prevencinių 
programų 
vykdymas 
(patyčių, 
Psichoaktyviųj
ų medžiagų 
vartojimo, 
Konfliktų, 
Korupcijos 
prevencija )

Vykdyti patyčių 
prevencijos 
programą

Įgyvendinta 
patyčių prevencijos
programa

1 vnt. Parengta 
programa

Birželis Socialinis 
pedagogas 

Skyriaus 
vedėjas
Gimnazijos 
skyriaus 
mokytojai

Žmogiškieji 
ištekliai
Biudžeto 
lėšos

3.2. Uždavinys. Plėtoti ir kurti bendravimo, bendradarbiavimo, mokymosi kartu ir vieniems iš kitų kultūrą
3.2.2. Organizuoti Suorganizuotas 1 vnt. Konkurso Birželis Skyriaus Gimnazijos Žmogiškieji 
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Konkursai 
bendrojo 
ugdymo 
programų 
mokiniams

konkursus konkursas 
integruojant 
technologijų 
modulius ,,Aš 
galiu“

organizavimo 
planas 

vedėjas skyriaus 
mokytojai

ištekliai
Biudžeto 
lėšos

Dalyvauti 
konkursuose

Konkursas ,,Pasaul
is, kuriame maisto 
užtenka visiems“

4 vnt. Mėnesio planas,
dalyvių sąrašas  

Birželis Skyriaus 
vedėjas

Gimnazijos 
skyriaus 
mokytojai

Žmogiškieji 
ištekliai
Biudžeto 
lėšosOlympis 2022

Dailiojo rašto 
konkursas
Raštingiausio 
mokinio konkursas

3.2.3. Renginiai 
Centro 
bendruomenei 
(tradiciniai 
renginiai, 
parodos, 
mugės, išvykos)

Organizuoti 
tradicinius 
renginius 

Edukacinė 
išvyka ,,Duonos 
kelias“,

2 vnt. Mėnesio planas
Informacija apie
renginį

Birželis Skyriaus 
vedėjas

Gimnazijos 
skyriaus 
mokytojai

Žmogiškieji 
ištekliai
Biudžeto 
lėšos

Prevencinė 
priemonė dėl 
narkotikų 
vartojimo

3.2.5. Profesinis
orientavimas 
bendrojo 
ugdymo 
mokyklų 
mokiniams

Organizuoti 
vizitus į 
bendrojo 
ugdymo 
mokyklas

Aplankytos 
bendrojo ugdymo 
mokyklos

2 vnt. Centro 
profesinio 
orientavimo 
planas 

Birželis Skyriaus 
vedėjas 

Gimnazijos 
skyriaus 
mokytojai

Žmogiškieji 
ištekliai
Biudžeto 
lėšos

Organizuoti 
atvirų durų 
savaitės 
renginius

Organizuota atvirų 
durų savaitės

2 vnt. Atvirų durų 
savaitės 
renginių planas
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3.4. Uždavinys. Tobulinti vidinę ir išorinę komunikaciją
3.4.1. 
Informacijos 
apie 
Marijampolės 
PRC veiklas 
viešinimas 
(straipsniai, 
video 
reportažai, 
reklaminė 
atributika, 
socialiniai 
tinklai)

Paviešinti 
informaciją apie 
Gimnazijos 
skyrių, apie 
renginius, 
įvykusius 
skyriuje 

Paviešinta 
informacija apie 
Gimnazijos 
skyriaus veiklą

5 vnt. Informacija 
Marijampolės 
PRC puslapyje, 
facebook 
paskyroj

Birželis Skyriaus 
vedėjas 

Gimnazijos 
skyriaus 
mokytojai

Žmogiškieji 
ištekliai,
Biudžeto 
lėšos

________________________________________________
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