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PATVIRTINTA
Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos
gimnazijos direktoriaus 2021 m.
kovo 1 d. įsakymu Nr. VV-22
BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOS
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS
I SKYRIUS
ĮVADAS
Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija (toliau – gimnazija) 2021 m. veiklą grindžia
2021-2023 m. strateginio gimnazijos plano prioritetais, tikslais ir uždaviniais, vidaus ir išorės
vertinimo išvadomis, veiklos nenutrūkstamumo ir perimamumo principais. Tęsiami 2019-2020
mokslo metais pradėti darbai.
II SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖ
2020 m. veiklos planas įgyvendintas 95 proc. Grėsmės ir silpnybės neišnyko. 2020 m. buvo
veikiama prioritetų kryptimis - tobulintos mokytojų kompetencijos, tęsiami vidaus įsivertinimo
procesai, plėtojama mokinių savivalda, realizuoti edukaciniai projektai, organizuoti visų mokomųjų
dalykų olimpiadų mokykliniai etapai, patobulintos mokymo(-si) erdvės kabinetuose, tęsiama
bibliotekos pertvarka, įrengta skaitykla, įsigyta papildomai IKT ir kitų priemonių ugdymo procesui
plėtoti.
2020 m. ugdymo procesui, gimnazijos veiklos plano įgyvendinimui įtakos turėjo pandeminė
situacija. Pavasarį išgyventas pirmasis karantino laikotarpis, metų pabaigoje – antrasis karantinas.
Pirmasis karantinas pavasarį užklupo netikėtai. Reikėjo skubiai reaguoti į situaciją, pereiti prie
nuotolinio ugdymo proceso. Tiek mokytojams, tiek mokiniams nuotolinis mokymas(sis) nebuvo
lengvas, strigo el. dienyno sistema, neįvaldytos nuotolinio ugdymo platformos. Dėl pandemijos liko
neįgyvendintas renginių planas, neįvyko kai kurios planuotos veiklos.
Dar vienas iššūkis 2020 m. buvo antroji pandemijos banga. Pirmojo karantino metu įgyvendinus
pokyčius, antrasis karantinas kėlė mažiau nerimo, tačiau taip pat nebuvo lengva.
2020-2021 m. m. ne kartą buvo koreguotas ugdymo procesas. Taikyti nuotolinio, kontaktinio,
mišraus ugdymo būdai. Teko išbandyti užduotis ir veiklas įvairiose platformose (Zoom, Eduka, Ema,
Classroom, Edmodo, Quizizz, Kahoot, Padlet).
Nepaisant pandemijos keliamų problemų, gimnazijoje aktyviai veiklą vykdė metodinė taryba,
metodinės grupės, veikė Mokinių taryba, savanorišką veiklą vykdė savanoriai ( gimnazija yra
akredituota kaip savanorius priimanti organizacija).
2020 m. rudenį vykdyto audito metu gimnazija dokumentais patvirtino, kad laikosi Olweus programos
standarto reikalavimų, ir yra pripažįstama dalyvaujanti OLWEUS programoje mokykla 2020-2021
mokslo metais. Taip pat gimnazija - Sveikatą stiprinanti mokykla.
Gimnazija aktyviai įsisjungė į Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos „Atvirkščios pamokos“
metodo ir sistemingos individualizuotos mokinių pažangos stebėjimo sistemos taikymas mokinių
individualiai pažangai“ (projekto trukmė 2020–2022 metai) įgyvendinimą. Dalyvauja ir kituose
projektuose: „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (2018-2020 m.);
„Pradinio ugdymo informatikos turinio kūrimo ir išbandymo veiklose“ (2018-2020 m.); „Saugios
elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ (neterminuota). Buvo organizuota vaikų vasaros dienos
stovykla socialiai remtiniems vaikams.
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III SKYRIUS
PRIEMONIŲ PLANAS 2021 m.
1 prioritetas – Mokinių pasiekimų ir pažangos gerinimas
•

1.1. TIKSLAS: Gerinti ugdymo kokybę, siekiant aukštesnių mokymosi pasiekimų.
1.1.1. Uždavinys. Efektyvinti pamokos kokybę.
Vertinimo rodiklis
Priemonės

Integruotos pamokos ir projektai.
Užduočių, veiklų pamokose
personalizavimas.
Pamokų stebėjimas,
siekiant išsiaiškinti paveikių mokėjimo
mokytis kompetencijų ugdymo
strategijų taikymą pamokose, kaip
kuriamos palankios sąlygos
savivaldžiam ir konstruktyviam mokinių
mokymuisi.

Data
Metų eigoje

Metų eigoje

Rezultatas 2021 m.

Atsakingas
Metodinė taryba,
metodinės grupės

Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui

Integruotų dalykų pamokų,
Projektų skaičius per
metus.
1. Stebėtų pamokų skaičius proc.,
kuriose taikomos paveikios
mokėjimo mokytis kompetencijų
ugdymo strategijos.
2. Stebėtų pamokų skaičius proc.,
kuriose kuriamos palankios
sąlygos savivaldžiam ir
konstruktyviam mokinių
mokymuisi.

1.1.2. Uždavinys. Siekti nuolatinio pedagoginės bendruomenės bendrųjų ir profesinių kompetencijų augimo.
Aiškūs pedagoginių darbuotojų
Nustatyti prioritetus pedagoginių
Metų pradžioje
Direktorės pavaduotoja
kvalifikacijos tobulinimo
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui
ugdymui, metodinė
prioritetai, nekyla papildomi
2021 m. Atnaujinti pedagoginių
taryba
klausimai dėl dalyvavimo
darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planą.
mokamuose seminaruose.

Siektina reikšmė –
pravesta ne mažiau kaip
dvi integruotos pamokos
arba įgyvendinti 2
integruoti projektai per
metus
50 proc.

40 proc.

Kvalifikacijos kėlimui
skirtos lėšos naudojamos
tikslingai. Mokytojai
tobulina aktualias tą
laikotarpį kompetencijas
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Akredituoti parengtą kvalifikacijos
tobulinimo programą „ Savivaldus
mokymasis-mokymasis visam
gyvenimui“

Paskaita mokytojams „Savivaldaus
mokymosi prielaidos, būdai,
priemonės“.
Seminaras “Savivaldus mokymasis
mokykloje. Kas tai?“
Paskaita „Besimokančiojo gebėjimai ir
poreikiai“. Seminaras „Šiuolaikinės
pamokos vadyba ir aktyvus mokinio
mokymasis“.

Sausio-vasario
mėn.

Balandžio mėn.

Birželio mėn.

Direktorės pavaduotoja
ugdymui,
bendradarbiaujant su
Biržų ŠPT

Direktorės pavaduotoja
ugdymui,
bendradarbiaujant su
Biržų ŠPT
Direktorės pavaduotoja
ugdymui,
bendradarbiaujant su
Biržų ŠPT

Sudarytos vienodos sąlygos
tobulinti kvalifikaciją pagal
prioritetines kryptis visiems
gimnazijos pedagoginiams
darbuotojams.

Mokytojai įgis profesinėms
kompetencijoms būtinų žinių apie
savivaldų mokymąsi. Siekiama
didinti mokinių savivaldumą
mokantis.
Mokytojai įgis profesinėms
kompetencijoms būtinų žinių apie
šiuolainę pamoką, pamokos
vadybą.

Sukurta individualaus mokinio
Dalyvavimas projekto „Atvirkščios
Metų eigoje
Pradinių klasių
pažangos vertinimo metodika
mokytojos
pradinio ugdymo matematikos
pamokos metodo ir sistemingos
pamokoje.
individualizuotos mokinių pažangos
stebėjimo sistemos taikymas mokinių
individualiai pažangai“ pagal priemonę
„Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo
mokyklų veiklos tobulinimas“.
2. Prioritetas. Kiekvieno vaiko ugdymas pagal poreikius.
2.1. Tikslas. Siekti visų mokinių pažangos, atsižvelgiant į kiekvieno individualius gebėjimus.
2.1.1. Uždavinys. Įtraukti mokinius į aktyvų mokymosi procesą.

Mokytojai gauna įrankį
kelti kvalifikaciją
savivaldaus mokymosi,
šiuolaikinės pamokos
vadybos, darnios ir
sėkmingos mokyklos
bendruomenės kūrimo,
pasitelkus socialinį
emocinį ugdymą,
klausimais.
Siektina reikšmė, kad
pamokose bus kuriamos
palankios sąlygos
savivaldžiam ir
konstruktyviam
mokymuisi. 40 proc.
stebėtų pamokų.
Daugiau pamokų,
atitinkančių šiuolaikinei
pamokai keliamus
reikalavimus. Siektina
reikšmė – 50 proc. nuo
stebėtų pamokų.
Pradinių klasių
mokytojai turi įrankį
matuoti individualią
mokinio pažangą
matematikos pamokoje.
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Aktyviųjų mokymo metodų
panaudojimo ir praktinio žinių taikymo
pamokose skatinimas.

Spalio mėn.

Dalykų mokytojaimetodininkai
Dalykų mokytojai,
klasių vadovai

Siektina reikšmė – 65
proc
Siektina reikšmė – ne
mažiau kaip 2 pamokos
per metus
Siektina reikšme – 60
proc.

Pravestų atvirų pamokų skaičius
per metus.
Įvairių asmeninės mokinio pažangos
Metų eigoje
Mokinių, kurių metiniai
stebėjimo formų, būdų taikymas
įvertinimai atitinka Bendrųjų
pamokose.
programų patenkinamą, pagrindinį
ir aukštesnįjį pasiekimų lygius,
dalis(proc.) Mokinių, gebančių
stebėti ir įsivertinti savo dalykines
kompetencijas, dalis.
Įvairių grįžtamojo ryšio strategijų
Spalio-lapkričio
Direktorė, direktorės
Stebėtų pamokų, kuriose vyrauja
Daugiau kaip 75 proc.
taikymas. Pamokų stebėjimas.
mėn.
pavaduotoja ugdymui
mokymosi paradigma, dalis (proc.)
2.1.2. Uždavinys. Teikti kokybišką ir savalaikę pagalbą mokiniams, stebėti ir analizuoti kiekvieno mokinio asmenybės ūgtį
Savalaikis mokymosi
Mokinių mokymosi pažangos ir
Kas mėnesį,
Direktorės pavaduotoja
Be priežasties praleistų pamokų,
problemų sprendimas.
lankomumo kontrolė
pusmetį,
ugdymui, klasių
tenkančių vienam mokiniui,
Be priežasties praleistų
pasibaigus
vadovai.
skaičius.
pamokų, tenkančių
mokslo metams.
vienam mokiniui,
skaičius, lyginant su
praėjusiais mokslo
metais, mažesnis 1-2
proc.
Metų eigoje,
Dalykų mokytojai
Mokiniams teikiama dalykinė
Sudarytos sąlygos
Dalykinės konsultacijos
pagal mokytojų
pagalba
mokiniams mažinti
sudarytą
ugdymo(si) procese
konsultacijų
susidariusias spragas
grafiką
Įgyvendinti visos dienos vaikų priežiūrą Nuo rugsėjo mėn. Direktorė
Pasirengti ir nuo 2021 m. rugsėjo
Mokiniai užimti po
gimnazijoje
1 d. organizuoti vaikų dienos
pamokų, sprendžiamos
priežiūrą
socialinės problemos.
Atviros pamokos patirties sklaidai.

Metų eigoje

Pradinių klasių
mokytojos

Pamokų stebėjimas. Pradinių
klasių mokinių, darančių
individualią pažangą matematikos
pamokoje, dalis (proc.)
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Mokinių tėvų įtraukimas į mokinio
individualios pažangos stebėjimą

Metų eigoje

Klasių vadovai

Tėvų, stebinčių vaiko individualią
pažangą, dalis. Apklausa,
duomenys pagal prisijungimus per
el. Dienyną.
Individualią pažangą padariusių
mokinių skatinimo įvairovė.

Siektina reikšmė – 85
proc.

Taikyti paveikias individualią pažangą
Direktorė
Kasmet taikyti ne
padariusių mokinių skatinimo
Pasibaigus I
mažiau kaip tris
priemones:
pusmečiui,
individualią pažangą
Padėkų pertrauka.
mokslo metams
Mokinių prezidentas
padariusių mokinių
Ekskursija geriausiai besimokantiems.
skatinimo priemones.
Naktis mokykloje geriausiai
besimokantiems.
Klasės mokytojų susirinkimai, kuriuose Metų eigoje
Klasių vadovai
Klasės mokytojų susirinkimų
2 susirinkimai per
aptariamos iškylančios problemos ir
skaičius per mokslo metus.
mokslo metus.
numatoma pagalba.
I g - IV g klasių mokinių, mokinių tėvų Metų eigoje
Ig-IVg klasių vadovai
I g - IV g klasių mokinių, tėvų ir
Kartą per pusmetį.
ir mokytojų susirinkimai, kuriuose
mokytojų susirinkimų skaičius per
aptariamos iškylančios problemos,
pusmetį.
numatoma pagalba.
Gimnazijos veiklos kokybės
Pirmas 2021 m.
Įsivertinimo grupė
Užduočių ir veiklos
Ne žemesnis kaip 2 lygis
įsivertinimas pagal 2 sritį „Ugdymas(is) pusmetis
individualizavimas bei
ir mokinių patirtys, temą „Vadovavimas
diferencijavimas.
mokymui(si), rodiklį „Ugdymo(si)
organizavimas“. Raktiniai žodžiai:
diferencijavimas, individualizavimas,
suasmeninimas.
2.1.3. Uždavinys. Didinti pasiekimų ir ugdymosi kokybės galimybes mokiniams, turintiems individualių ugdymosi poreikių.
Sprendimai dėl pagalbos mokiniui. Identifikuoti mokinių
Vaiko gerovės komisijos posėdžiai
Metų eigoje,
VGK pirmininkė, spec.
gebėjimai, mokymosi ir
pedagogė
elgesio problemos.
Priimtų sprendimų dėl
pagalbos mokiniui
skaičius
Specialioji pedagogė,
Efektyvios ugdymosi pagalbos
Efektyvi ugdymosi
Pagalbos teikimas mokiniams.
Metų eigoje
logopedė, socialinė
teikimas įvairių poreikių
pagalba įvairių poreikių
mokiniams
mokiniams
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pedagogė, mokytojo
padėjėja
Mokinių pasiekimų ir pažangos
vertinimo aprašo atnaujinimas

Dalyvavimas rajono ir respublikiniuose
konkursuose, olimpiadose, varžybose.
Mokslo laboratorijos olimpiadose, King
ir kita.

Iki rugsėjo 1 d.

Metodinė taryba

Metų eigoje,
Metodinė taryba,
pagal grafiką,
dalykų mokytojai
gautą informaciją.

Atnaujinti mokinių pasiekimų ir
pažangos vertinimo aprašą.

Atnaujintas mokinių
pasiekimų ir pažangos
vertinimo aprašas

Mokinių gabumų, talentų
puoselėjimas, motyvuojant
dalyvauti įvairiuose konkursuose,
olimpiadose, varžybose,
projektuose ir pan.

Motyvuojant dalyvauti
įvairiuose konkursuose,
olimpiadose, varžybose,
projektuose, puoselėjami
mokinių gabumai,
talentai.

Modernizuotų, aprūpintų IKT
priemonėmis, naujais baldais,
kabinetų skaičius.

Įrengtas vienas,
išmanusis kabinetas,
aprūpintas IKT
priemonėmis, naujais
baldais.
Gimnazijoje veikia
efektyvus bevielis
internetas

Tikslas 2.2. Kurti kiekvieno vaiko mokymąsi įgalinančias aplinkas.
2.2.1. Uždavinys. Atnaujinti ir modernizuoti ugdymo(-si) aplinkas.
Išmaniojo kabineto įrengimas ir
pritaikymas ugdymo procesui.

2021 metai

Direktorė, ūkio skyriaus
vedėja

Bevielio tinklo prieigos taškų naudojimo Pirmas 2021 metų Direktorė, ūkio skyriaus
optimizavimas visose gimnazijos
pusmetis
vedėja
patalpose.

Optimizuoti bevielio tinklo
prieigos taškus gimnazijos
patalpose.

Elektroninių mokymo(-si) priemonių,
elektroninių pratybų, virtalių aplinkų
Eduka naudojimas ugdymo procese.

Metų eigoje

Direktorė

Susipažinti su Teams platforma ugdymo
procesui organizuoti ir pradėti ją taikyti.

Išbandyti 2021 m.
I pusmetį.
Taikyti nuo 2021
m. rugsėjo 1 d.

Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui,
mokytoja, atsakinga už
IT

Sudaryti sąlygas tobulinti
Mokiniai efektyviai
skaitmeninį mokinių raštingumą,
mokosi nuotoliniu būdu,
galimybę mokytis nuotoliniu būdu. naudoja skaitmenines
ugdymo priemones.
Sudaryti sąlygas efektyviai
Sudarytos sąlygos
komunikacijai ugdymo procese,
efektyviai komunikacijai
tobulinti skaitmeninį mokytojų ir
ugdymo procese,
mokinių raštingumą, galimybę
galimybė mokyti/
mokyti/ mokytis nuotoliniu būdu. mokytis nuotoliniu
būdu, tobulinamas
mokytojų ir mokinių
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Atnaujinti ikimokyklinio ugdymo
skyriaus žaidimų aikštelę.

2021m.

Direktorė, ūkio skyriaus
vedėja

Atnaujinti ikimokyklinio ugdymo
skyriaus žaidimų aikštelę.

skaitmeninis
raštingumas,
Atnaujinta
ikimokyklinio ugdymo
skyriaus žaidimų
aikštelė.

2.2.2. Uždavinys. Kurti ir puoselėti edukacines erdves.
Parinkti ir sutvarkyti patalpas, skirtas
laboratorijos įkūrimui.

2021 m. III -IV
ketvirtis

Direktorė, ūkio skyriaus
vedėja

Įgyvendinti pokyčius bibliotekos
veikloje. Biblioteka tampa edukacine
erdve, aktyviu informacijos sklaidos
centru

2021 m.

Direktorė, bibliotekos
vedėja.

Mobilios lauko klasės įrengimas.

Į
rengti mokinių savivaldos kambarį
Įrengti stalo teniso klasę.

2021 m. eigoje

Direktorė, ūkio skyriaus
vedėja

Iki 2021 m.
rugsėjo 1 d.

Direktorė, ūkio skyriaus
vedėja

2021 m.

Direktorė, ūkio skyriaus
vedėja

Parinkti ir pradėti kurti aplinką
gamtos dalykų eksperimentiniams
ir praktiniams įgūdžiams ugdyti.

Parinktos patalpos,
pradėtas patalpų
remontas laboratorijos
įkūrimui.

Bibliotekoje vykusių pamokų,
edukacinių užsiėmimų skaičius,
mokinių po pamokų ruošiančių
pamokas, leidžiančių laisvalaikį
skaičius.

Per pusmetį įvyko ne
mažiau kaip 2
edukaciniai užsiėmimai,
bendradarbiaujant su
dalykų mokytojais,
pravestos ne mažiau kaip
2 pamokos. 50 proc.
padidėjo mokinių,
besilankančių
bibliotekoje skaičius.
Sudarytos sąlygos
mokytojams vesti
pamokas, o mokiniams
mokytis lauko klasėje,
įrengta netradicinė
ugdymo aplinka.
Mokinių savivaldai
sudarytos sąlygos turėti
savo erdvę veikloms.

Įrengti mobilią lauko klasę. 2021
m. Pagaminti suoliukus.

Baigtas įrengti mokinių savivaldos
kambarys.
Įrengta stalo teniso klasė.

Sukurta nauja judrioji
erdvė gimnazijoje.
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3.1.Tikslas. Veiklios, iniciatyvios, partneryste ir lyderyste grįstos gimnazijos bendruomenės formavimas.
3.1.1. Uždavinys. Sukurti pozityvius tarpasmeninius santykius gimnazijos bendruomenėje, prasmingą, savivaldų gyvenimą, skatinti
bendruomenės narių tobulėjimą.
Naujas
Organizuoti tėvų forumą.
2021 m. ruduo
Direktorė, direktorės
Tėvų subūrimas sprendimų
bendradarbiavimo su
pavaduotoja ugdymui,
priėmimui, patirties dalijimuis.
tėvais būdas. Siektina
tėvų komiteto
reikšmė – ne mažiau
pirmininkė
kaip 1 forumas per
metus.
Metų eigoje
Direktorė, direktorės
Siektinas šviečiamųjų
Šviečiamieji renginiai mokiniams ir jų
pavaduotoja ugdymui,
Per metus įvykusių šviečiamųjų
renginių skaičius – ne
tėvams (rūpintojams).
socialinė pedagogė
renginių skaičius.
mažiau kaip 2 per metus.
Organizuoti reguliarius mokinių, jų tėvų Pusmečių
(rūpintojų), mokytojų, gimnazijos
pabaigoje
vadovų susitikimus, skirtus mokymosi
sąlygų, mokymosi sėkmės aptarimui.

Klasių vadovai

Puoselėti gimnazijos tradicijas, kurti
naujas, įtraukiančias visą bendruomenę.

Metų eigoje

Direktorė, mokytoja,
atsakinga už renginių
organizavimą.

Reguliarių mokinių, jų tėvų
(rūpintojų), mokytojų, gimnazijos
vadovų susitikimų, skirtų
mokymosi sąlygų, mokymosi
sėkmės aptarimui, skaičius .
Mokinių, mokinių tėvų, mokytojų
ir kitų darbuotojų mikroklimato
vertinimas proc.

Mokinių savivaldos metinio plano
įgyvendinimas:
Motyvacijos diena;
Metinė SLURŠ programa;
Šauniausios klasės rinkimai;
Sveikatingumo savaitė;
Apklausos.

Metų eigoje

Mokinių savivaldos
koordinatorė, mokinių
prezidentas.

Mokinių savivaldos iniciatyvų
skaičius per mokslo metus.

OLWEUS patyčių prevencijos
programos įgyvendinimas

Metų eigoje

Direktorė, socialinė
pedagogė

Įgyvendinti patyčių prevencijos
programą.

Siektina reikšmė – ne
mažiau kaip 2
susitikimai per metus

Mikroklimatu
gimnazijoje patenkinti
ne mažiau kaip 80 proc.
mokinių ir jų tėvų, 95
proc. mokytojų ir
darbuotojų.
Sudarytos sąlygas
mokinių bendravimui,
bendradarbiavimui,
savigarbos ugdymuisi,
savivaldos ir savitarpio
pagalbos puoselėjimui.
Įgyvendintas Olweus
programos kokybės
užtikrinimo sistemos

9

(OPKUS) vykdymo
planas., įgyvendinama
patyčių prevencija.
Direktorė, mokytojas,
Taikomas modelis KOLEGAatsakingas už
KOLEGAI
kolegialaus ryšio
koordinavimą
3.1.2. Uždavinys. Siekti nuolatinio bendruomenės narių bendrųjų ir profesinių kompetencijų tobulinimo.
Sudaryti sąlygas gimnazijos
Metų eigoje
Direktorė, direktorės
Gimnazijos pedagoginių
pedagoginiams darbuotojams ugdytis
pavaduotoja ugdymui
darbuotojų, ugdančių
bendrąsias ir dalykines kompetencijas.
bendrąsias ir/ar dalykines
kompetencijas, dalis.
Skatinti mokytojus dalintis darbo
patirtimi, įgyvendinant kolegialumo
grįžtamąjį ryšį.

Metų eigoje

Seminarų, kursų, mokymų, projektų
informacijos sklaida, dalijimasis gerąja
patirtimi.
Skaitmeninio raštingumo mokymai
gimnazijos pedagoginiams
darbuotojams.

Kartą per pusmetį

Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui

Mokytojai

Pagal ŠPT
priemonių planą

Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui

Pedagoginių darbuotojų,
tobulinančių skaitmenines
kompetencijas skaičius, proc.

Gimnazijos bendruomenės telkimas
pokyčiams bei inovacijoms.

Balandžiogegužės mėn.

Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui,
IT mokytoja-mokymų
vadovė

Mokytojų, pasirengusių taikyti
Teams platformą ugdymo procese,
skaičius, proc.

Vykdomas kasmetinis profesinis
įsivertinimas, refleksija ir tobulėjimas.

Metų eigoje

Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui

Kvalifikacijos faktų skaičius
užfiksuotas „Ugdymo sode“
Kvalifikacijos faktų skaičius

Ne mažiau kaip 2 kartus
per metus

Visi (100 proc.)
pedagoginių
darbuotojų ugdo
bendrąsias ir / ar
dalykines
kompetencijas. Visi
mokytojai kvalifikacijos
kėlimui skiria ne mažiau
kaip 5 dienas per metus.
Geroji patirtis taikoma
ugdymo procese.
Visi (100 proc.)
pedagoginių
darbuotojų tobulina
skaitmenines
kompetencijas
Visi (100 proc.)
pedagoginių
darbuotojų ugdymo
procese taiko TEAMS
platformą. 2021 m.
100 proc. mokytojų
kvalifikacijos faktus
fiksuoja „Ugdymo sode“
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užfiksuotas „Ugdymo sode“

Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos
2021 m. veiklos plano 1 priedas

Gimnazijos bibliotekos
2021 m. veiklos planas
Gimnazijos biblioteka yra neatskiriama ugdymo proceso ir visos gimnazijos gyvenimo dalis, todėl organizuodama savo veiklą ji siekia padėti
gimnazijai įgyvendinti jos tikslus bei uždavinius.
Siekiami tikslai:
1.
Tenkinti gimnazijos informacinius poreikius, savo fondais ir veikla padėti ugdyti gimnazijai laisvą pilietį, dorą, sąmoningą, atsakingą bei bei
iniciatyvią asmenybę, orientuotą į prasmingą tolesnį mokymąsi ir aktyvų gyvenimą besikeičiančioje visuomenėje.
2.
Sudaryti sąlygas moksleivių skaitymo kultūros bei informacinių įgūdžių puoselėjimui, būtinų tolimesniam mokymuisi ir savarankiškam
gyvenimui, ugdant gebėjimus gyventi ir veikti informacinėje visuomenėje.
Uždavinys

Bendradarbiauti
mokytojais

Priemonė

su 1. Rengimas paraiškų ir jų teikimas, bendradarbiaujant su
mokytojais (mokytojai pasirašo ant parengtų paraiškų),
atsižvelgiant į tai, kokių vadovėlių ar kt. literatūros
jiems reikia.

Rodiklis, rezultatas

Terminas
Vykdytojai
(preliminarus,
gali keistis)

Bendradarbiavimas
su Gavus lėšų
mokytojais, informacinių
įgūdžių
puoselėjimas,
skatinimas skaityti ir
turtinti naujais leidiniais
bibliotekos fondą.
2. Rengimas:
Bendradarbiavimas
su
a) privalomos ir rekomenduojamos perskaityti mokytojais,
siekiant
literatūros sąrašų pagal klases ir paskelbimas el. skatinti mokinius skaityti, Iki 2021 m.
dienyne;
mokytis, tobulėti, ugdyti sausio 2 d.
mokinių
informacinius

Bibliotekos vedėja

Bibliotekos vedėja
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b) gautų (padovanojus „Knygų kalėdos-2020“ akcijos
metu) aktualių knygų sąrašo ir jo paskelbimas el.
dienyne;
c) rekomendacijų apie skaitymą ir knygos reikšmę,
gautų iš mokytojų, juos apklausus el. dienyne, ir jų
pristatymas gimnazijos tinklapyje ir gimnazijos
bibliotekos skaitykloje.
3. Mokytojų informavimas apie naujai gautus vadovėlius ir
kt. literatūrą el. dienyne.

įgūdžius
ir
siekiant Iki 2021 m.
tobulinti
mokinių vasario 19 d.
ugdymosi įpročius.

Informavimas apie gautą
naują literatūrą, siekiant
skatinti skaityti.
4. Renginių rengimas ir organizavimas:
Tobulinti
mokinių
iniciatyvumą
ir
kūrybiškumą,
tobulinti
mokinių
skaitymo
įgūdžius, ugdyti jų norą
tobulėti ir mokytis, lavinti
vaizduotę
ir
skatinti
inovatyvumą.
4.1.Renginys „Susipažinkime su Vabalninko krašto 6, IIG, IIIG kl. mokinių
rašytojais“
skaitymo
įgūdžių
tobulinimas,
siekiant
skatinti mokinių norą
domėtis Vabalninko krašto
rašytojais, ugdyti mokinių
kūrybiškumą ir pagarbą
savo kraštui.
4.2. Renginys „Išdrįsk sukurti šiuolaikinės tautosakos 6, IIG, IIIG kl. mokinių
pavyzdžių” (priežodžių, posakių, mįslių ar pasakų skaitymo
įgūdžių
nauja versija).
tobulinimas,
siekiant
skatinti mokinių norą
tobulėti ir mokytis, lavinti
jų vaizduotę, ugdyti ir
skatinti
mokinių
kūrybiškumą bei kritinį

Iki 2021 m.
liepos 30 d
Gavus aktualių
leidinių

Bibliotekos vedėja

Iki 2021 m.
gruodžio 31 d.
(preliminarus,
gali keistis)

Bibliotekos vedėja,
bendradarbiaujant
su mokytojais

Iki 2021 m.
balandžio 30 d.
(preliminarus,
gali keistis

Bibliotekos vedėja,
bendradarbiaujant
su lietuvių kalbos
mokytoja Lida
Vareikienė

Iki 2021 m.
balandžio 30 d.
(preliminarus,
gali keistis)

Bibliotekos vedėja,
bendradarbiaujant
su lietuvių kalbos
mokytoja Lida
Vareikienė
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mąstymą, skatinti kurti
inovacijas.
4.3. Informacinis renginys ”Ateik į knygų pasaulį”
1 kl. mokinių informacinių
įgūdžių
tobulinimas,
siekiant skatinti mokinių
norą
skaityti,
ugdyti
mokinių
kultūrą,
atskleidžiant bibliotekos
reikšmę.
4.4. Renginys “Apie ką kalba Bitės Vilimaitės 6 kl. mokinių skaitymo
personažai?”
įgūdžių
tobulinimas,
siekiant skatinti mokinių
norą tobulėti ir mokytis,
lavinti jų vaizduotę, ugdyti
mokinių kūrybiškumą ir
kritinį mąstymą, skatinti
inovatyvumą
bei
susipažinti su autorės
kūryba.
4.5. Renginys „Koks tavo mėgstamiausias pasakos 1-4 kl. mokinių skaitymo
herojus?“
skatinimas,
siekiant
skatinti mokinių norą
tobulėti ir mokytis, lavinti
vaizduotę, ugdyti mokinių
kūrybiškumą ir kritinį
mąstymą,
suteikti
galimybę saviraiškai.
4.6. Akcija „Knygų Kalėdos-2021“
Skatinti
Vabalninko
gimnazijos bendruomenės
(mokinių, jų tėvų ir
mokytojų)
įsitraukimą,
papildant ir atnaujinant
gimnazijos
bibliotekos
fondus.

Iki 2021 m.
gegužės 25 d.
(preliminarus,
gali keistis)

Bibliotekos vedėja,
bendradarbiaujant
su pradinių klasių
mokytoja Sigutė
Vinciūnienė

Iki 2021 m.
gegužės 31 d.
(preliminarus,
gali keistis)

Bibliotekos vedėja,
bendradarbiaujant
su lietuvių kalbos
mokytoja Lida
Vareikienė

Iki 2021 m.
gruodžio 20 d.
(preliminarus,
gali keistis)

Bibliotekos vedėja,
bendradarbiaujant
su pradinių klasių
mokytojomis
Sigute Vinciūniene
ir Janina
Žukauskiene

Iki 2022 m.
sausio mėn.
(preliminarus,
gali keistis)

Bibliotekos vedėja,
bendradarbiaujant
su mokytojais
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Teikti
pagalbą

švietimo 1. Parodų rengimas.

Lankytojų kultūrinių –
pažintinių kompetencijų
ugdymas.
Mokinių
informacinių
įgūdžių
tobulinimas,
pažinimo
įgūdžių
tobulinimas,
ugdymas
socialinės ir pažintinės
mokinių kompetencijos,
skatinimas
domėtis
autoriais,
jų
kūryba,
kūrybiškumo
įgūdžių
tobulinimas,
siekiant
tobulinti
mokinių
žingeidumą,
skatinti
mokytis, susipažinti su
Lietuvos
ir
užsienio
autorių kūryba, skatinti jų
kritinį mąstymą ir lavinti jų
vaizduotę, skatinti skaityti
ir mokytis.
Lankytojų kultūrinių –
pažintinių kompetencijų
ugdymas, siekiant tobulinti
mokinių
žingeidumą,
skatinti
mokytis,
susipažinti su Lietuvos ir
užsienio autorių kūryba,
skatinti jų kritinį mąstymą
ir lavinti jų vaizduotę,
-1.1. Rengimas šių virtualių parodų:
skatinti skaityti ir mokytis.
1.1.1. Balys Sruoga. „Aš iš tolo atėjau, įsižvelgt širdin Supažindinti mokinius su
giliau...“ (B. Sruogai-125)
autoriumi, jo kūryba,
praturtinti
naujomis
žiniomis.

Iki 2021 m.
gruodžio 31 d.
(preliminarus,
gali keistis)

Bibliotekos vedėja

Iki 2021 m.
gruodžio 31 d.

Bibliotekos vedėja

Iki 2021 m.
vasario 1 d.

Bibliotekos vedėja

14

1.1.2. Naujų gautų (dovanotų „Knygų Kalėdos-2020“ Supažindinti su gauta
akcijos metu) knygų, aktualių 1-4 klasių nauja aktualia literatūra,
mokiniams, pristatymo rengimas.
paskelbus
parengtą
pristatymą
gimnazijos
tinklapyje.
1.1.3. Naujų gautų (dovanotų „Knygų Kalėdos-2020“ Supažindinti su gauta
akcijos metu) knygų, aktualių
5-8 klasių nauja aktualia literatūra,
mokiniams, pristatymo rengimas.
paskelbus
parengtą
pristatymą
gimnazijos
tinklapyje.
1.1.4. Naujų gautų (dovanotų „Knygų Kalėdos-2020“ Supažindinti su gauta
akcijos metu) knygų, aktualių 1-4G klasių nauja aktualia literatūra,
mokiniams, pristatymo rengimas.
paskelbus
parengtą
pristatymą
gimnazijos
tinklapyje.
1.1.5. Naujų gautų (dovanotų „Knygų Kalėdos-2020“ Supažindinti su gauta
akcijos metu) kitų knygų (aktualių) pristatymo nauja aktualia literatūra,
rengimas.
paskelbus
parengtą
pristatymą
gimnazijos
tinklapyje.
1.1.6. Jonui Šliūpui – gydytojui, publicistui, literatūros Supažindinti mokinius su
tyrinėtojui, kritikui, aušrininkui, lietuvių spaudos ir autoriumi, jo kūryba,
politiniam veikėjui - 160
praturtinti
naujomis
žiniomis.
1.1.7. Džekui Londonui - 145
Supažindinti mokinius su
autoriumi, jo kūryba,
praturtinti
naujomis
žiniomis.
1.1.8. Volfgangui
Amadėjui
Mocartui
(Johann Supažindinti mokinius su
Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart) autoriumi, jo kūryba,
– 265
praturtinti
naujomis
žiniomis.
1.1.9. Motiejui Valančiui – dvasininkui, istorikui, Supažindinti mokinius su
švietėjui, lietuvių grožinės prozos pradininkui-220. autoriumi, jo kūryba,

Iki 2021 m.
vasario 19 d.

Bibliotekos vedėja

Iki 2021 m.
vasario 19 d.

Bibliotekos vedėja

Iki 2021 m.
vasario 19 d.

Bibliotekos vedėja

Iki 2021 m.
vasario 19 d.

Bibliotekos vedėja

Iki 2021 m.
kovo 31 d.

Bibliotekos vedėja

Iki 2021 m.
kovo 31 d.

Bibliotekos vedėja

Iki 2021 m.
kovo 31 d.

Bibliotekos vedėja

Iki 2021 m.
kovo 31 d.

Bibliotekos vedėja
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1.1.10. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė – rašytoja, publicistė,
visuomenės bei politinė veikėja

1.1.11.

„Paminėkite spaudos atgavimo dieną“

1.1.12. Vytautui Mačerniui-100

1.1.13. Česlovui Milošui - 110

1.1.14. „Antanui Vienažindžiui -180

1.1.15. Naujų gautų (dovanotų „Knygų Kalėdos-2021“
akcijos metu) knygų (aktualių) pristatymo
rengimas.
1.1.16. Naujų gautų (dovanotų „Knygų Kalėdos-2021“
akcijos metu) knygų (aktualių) pristatymų pagal
klases rengimas.
-1.2. Rengimas šių nevirtualių parodų:

praturtinti
naujomis
žiniomis.
Supažindinti mokinius su
autore,
jos
kūryba,
praturtinti
naujomis
žiniomis.
Įprasminti
spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos
dieną, praturtinti naujomis
žiniomis.
Supažindinti mokinius su
autoriumi, jo kūryba,
praturtinti
naujomis
žiniomis.
Supažindinti mokinius su
autoriumi, jo kūryba,
praturtinti
naujomis
žiniomis.
Supažindinti mokinius su
autoriumi, jo kūryba,
praturtinti
naujomis
žiniomis.
Supažindinti su gauta
nauja aktualia literatūra,
paskelbus
parengtą
pristatymą
gimnazijos
tinklapyje.
Supažindinti su gauta
nauja aktualia literatūra,
paskelbus
parengtą
pristatymą
gimnazijos
tinklapyje.
Lankytojų kultūrinių –
pažintinių kompetencijų
ugdymas.

Iki 2021 m.
Bibliotekos vedėja
balandžio 30 d.

Iki 2021 m.
gegužės 30 d.

Bibliotekos vedėja

Iki 2021 m.
birželio 30 d.

Bibliotekos vedėja

Iki 2021 m.
birželio 30 d.

Bibliotekos vedėja

Iki 2021 m.
lapkričio 31 d.

Bibliotekos vedėja

Iki 2022 m.
vasario 20 d.

Bibliotekos vedėja

Iki 2022 m.
vasario 20 d.
(preliminarus,
gali keistis)

Bibliotekos vedėja

Iki 2021 m.
gruodžio 31 d.
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Mokinių
informacinių
įgūdžių
tobulinimas,
pažinimo
įgūdžių
tobulinimas,
ugdymas
socialinės ir pažintinės
mokinių kompetencijos,
skatinimas
domėjimosi
autoriais,
jų
kūryba,
kūrybiškumo
įgūdžių
tobulinimas.
1.2.1. „Brangiam draugui - iš visos širdies...“. Supažindinti mokinius su
Antanas VENCLOVA – poetas, prozininkas, autoriumi, jo kūryba,
literatūros kritikas, vertėjas, visuomenės ir praturtinti
naujomis
politikos veikėjas.
žiniomis.
1.2.2. „Ką pasakoja knygų išmintis...“. Jonas
KATELĖ – švietėjas, kunigas, draudžiamosios
lietuviškos spaudos platinimo ir slaptųjų
lietuviškų vakarų bei lietuvių mokyklų
organizatorius.

(preliminarus,
gali keistis)

Iki 2021 m.
sausio 31 d.

Bibliotekos vedėja

Supažindinti mokinius su Iki 2021 m.
autoriumi, jo kūryba, sausio 31 d.
praturtinti
naujomis
žiniomis.

Bibliotekos vedėja

Skatinti gerbti ir saugoti
1.2.3. Laisvės gynėjų diena „Pagerbkime laisvės laisvę ir nepriklausomybę.
gynėjus“.
Supažindinti mokinius su
1.2.4. „Pakalbėkime apie gamtą“. Selemonas autoriumi, jo kūryba,
PALTANAVIČIUS – Lietuvos prozininkas praturtinti
naujomis
gamtininkas, fotografas, aplinkosaugininkas, žiniomis, skatinti saugoti
radijo laidų vedėjas.
gamtą.
Supažindinti mokinius su
1.2.5. „Drūtai stovėkie, lietuviškoji giminė!“ Jurgis autoriumi, jo kūryba,
ZAUERVEINAS ( Georg Sauerwein) – sorbų praturtinti
naujomis
kilmės poliglotas, filosofijos daktaras, žiniomis,
skatinti
Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, tautiškumą.
publicistas, poetas.

2021 m. sausio
13 d.

Bibliotekos vedėja

Iki 2021 m.
sausio 31 d.

Bibliotekos vedėja

Iki 2021 m.
sausio 31 d.

Bibliotekos vedėja

17

Supažindinti mokinius su
1.2.6. Ernestas
Teodoras
Amadėjus autoriumi, jo kūryba,
HOFMANAS (Ernst
Theodor
Amadeus praturtinti
naujomis
Hoffman) – vokiečių rašytojas.
žiniomis.
Supažindinti mokinius su
autoriumi, jo kūryba,
1.2.7. Petras VILEIŠIS – inžinierius, visuomenės ir praturtinti
naujomis
politinis veikėjas.
žiniomis.
Supažindinti su meilės
poezija.
1.2.8. Šv. Valentino diena.
Skatinti gerbti ir saugoti
savo tėvynę, laisvę.
1.2.9. Lietuvos valstybės atkūrimo diena
Skatinti gerbti ir branginti
savo
tėvynę,
laisvę,
1.2.10. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
nepriklausomybę.
Supažindinti mokinius su
autoriumi, jo kūryba,
1.2.11. „Visas mano gyvenimas – rizika“. Jonas praturtinti
naujomis
JAKŠTAS – poetas, vertėjas.
žiniomis.
1.2.12. „Prisiminkime
Motiejaus
Valančiaus Supažindinti mokinius su
pasiekimus“. Motiejus VALANČIUS – autoriumi, jo kūryba,
dvasininkas, istorikas, švietėjas, lietuvių praturtinti
naujomis
grožinės prozos pradininkas.
žiniomis.
Supažindinti mokinius su
autoriumi, jo kūryba,
1.2.13. „Pražydo ievužėlė, žiedai - balta puta“. Agnijai praturtinti
naujomis
Barto-115
žiniomis.
Supažindinti mokinius su
1.2.14. „Snaigė po snaigės krito ant įkaitusių nuo darbo autoriumi, jo kūryba,
veidų...“. Viktoras MILIŪNAS – rašytojas, praturtinti
naujomis
vertėjas.
žiniomis.
1.2.15. „Branginkime tautos istoriją, jos asmenybes“. Supažindinti mokinius su
Gabrielė PETKEVIČAITĖ-BITĖ – rašytoja, autore,
jos
kūryba,
publicistė, visuomenės bei politinė veikėja.

Iki 2021 m.
sausio 31 d.

Bibliotekos vedėja

Iki 2021 m.
sausio 31 d.

Bibliotekos vedėja

Iki 2021 m.
vasario 15 d.

Bibliotekos vedėja

Iki 2021 m.
vasario 19 d.

Bibliotekos vedėja

Iki 2021 m.
kovo 11 d.

Bibliotekos vedėja

Iki 2021 m.
kovo 25 d.

Bibliotekos vedėja

Iki 2021 m.
kovo 25 d.

Bibliotekos vedėja

Iki 2021 m.
kovo 27 d.

Bibliotekos vedėja

Iki 2021 m.
kovo 27 d.

Bibliotekos vedėja

Iki 2021 m.
kovo 28 d.

Bibliotekos vedėja
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1.2.16. „Panagrinėkime Jono Šliūpo kūrybą“. Jonas
ŠLIŪPAS – gydytojas, publicistas, literatūros
tyrinėtojas, kritikas, aušrininkas, lietuvių
spaudos ir politinis veikėjas.
1.2.17. “Pažadinus, kas buvo užmigdyta, šv. Velykų
saulė patekėjo rytą ...”
1.2.18. „Žaisti gyvenimą pagal S. Beketą“. Samuelis
BEKETAS (Samuel Beckett) – airių rašytojas,
dramaturgas.
1.2.19. „Knygų puslapį atvertus...“. Šarlotė BRONTĖ
– britų rašytoja.
1.2.20. Motinos diena. „Žodžiai gražiausi - gyvenimo
saulei- mamytei“

praturtinti
naujomis
žiniomis.
Supažindinti mokinius su
autoriumi, jo kūryba,
praturtinti
naujomis
žiniomis.
Skatinti puoselėti pagarbą
tradicijoms, papročiams,
tikėjimui.
Supažindinti mokinius su
autoriumi, jo kūryba,
praturtinti
naujomis
žiniomis.
Supažindinti mokinius su
autore,
jos
kūryba,
praturtinti
naujomis
žiniomis.
Skatinti pagarbą ir meilę
mamai.

Supažindinti mokinius su
autoriumi, jo kūryba,
1.2.21. „Praeinančiam pasaulyje praeisiu“. Vytautas praturtinti
naujomis
MAČERNIS – poetas.
žiniomis.
Skatinti pagarbą ir meilę
tėvui.
1.2.22. Tėvo diena „Prisiminimų skrynelę atvėrus“
Supažindinti mokinius su
autoriumi, jo kūryba,
1.2.23. „Ką randame rašytojo kūryboje?“. Juozas praturtinti
naujomis
APUTIS – prozininkas, vertėjas, redaktorius.
žiniomis.
Supažindinti mokinius su
1.2.24. Česlovas MILOŠAS (Czesław Miłosz) – autoriumi, jo kūryba,
lietuvių kilmės lenkų poetas, Nobelio premijos praturtinti
naujomis
laureatas.
žiniomis.

Iki 2021 m.
kovo 31 d.

Bibliotekos vedėja

2021-04-012021-04-28

Bibliotekos vedėja

2021-04-132021-05-13

Bibliotekos vedėja

Iki 2021 m.
Bibliotekos vedėja
balandžio 31 d.

2021-05-022021-05-17

Bibliotekos vedėja

2021-06-052021-06-31

Bibliotekos vedėja

2021-06-062021-06-31

Bibliotekos vedėja

2021-06-082021-06-30

Bibliotekos vedėja

Iki 2021 m.
birželio 30 d.

Bibliotekos vedėja
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1.2.25. „Tas kalnas yra gyvenimas“. Vacys REIMERIS
– poetas, vertėjas.

1.2.26. Mokslo ir žinių diena „Skubu į žinių šalį“
1.2.27. „Išėjau į ramų, platų lauką...“. Kazys INČIŪRA
– rašytojas, poetas, aktorius, dramaturgas,
prozininkas, vertėjas.
1.2.28. „Oi dainos dainelės, jūs mano patieka!
Visi širdies skausmai pas jumis palieka…”.
Antanas VIENAŽINDYS – poetas, kunigas.
1.2.29. Tarptautinė mokytojų
dovanok gerumą“

diena

„Mokytojau,

1.2.30. „Tik ištarti gerą žodį reikėjo“. Ramutė
SKUČAITĖ – poetė, dramaturgė.
1.2.31. „Visada
esu
taifūno
akyje“.
Jurga
IVANAUSKAITĖ – prozininkė, dramaturgė,
dailininkė.
1.2.32. „Tautos patriarchas, pasilikęs atminty“. Jonas
BASANAVIČIUS – gydytojas, istorikas,
tautinio
judėjimo
veikėjas,
Lietuvos
nepriklausomybės akto signataras.
1.2.33. „Grušas, kopiantis į Žaliakalnį“. Juozas
GRUŠAS – prozininkas, dramaturgas.

Supažindinti mokinius su
autoriumi, jo kūryba,
praturtinti
naujomis
žiniomis.
Skatinti pagarbą mokyklai,
mokytojui,
mokslui,
knygai, skatinti siekti
žinių, tobulėti.
Supažindinti mokinius su
autoriumi, jo kūryba,
praturtinti
naujomis
žiniomis.
Supažindinti mokinius su
autoriumi, jo kūryba,
praturtinti
naujomis
žiniomis.
Skatinti
pagarbą
mokytojui.

Iki 2021 m.
liepos 30 d.

Bibliotekos vedėja

2021-09-012021-09-28

Bibliotekos vedėja

2021-09-312021-10-28

Bibliotekos vedėja

2021-09-262021-10-24

Bibliotekos vedėja

2021-10-052021-10-24

Bibliotekos vedėja

Supažindinti mokinius su
autore,
jos
kūryba,
praturtinti
naujomis
žiniomis.
Supažindinti mokinius su
autore,
jos
kūryba,
praturtinti
naujomis
žiniomis.
Supažindinti mokinius su
autoriumi, jo kūryba,
praturtinti
naujomis
žiniomis.
Supažindinti mokinius su
autoriumi, jo kūryba,
praturtinti
naujomis
žiniomis.

2021-10-312021-11-30

Bibliotekos vedėja

2021-10-282021-11-24

Bibliotekos vedėja

2021-11-232021-12-23

Bibliotekos vedėja

2021-11-292021-12-31

Bibliotekos vedėja
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2.

3.

4.

Aptarnauti
konsultuoti
lankytojus.

1.2.34. „Paskaitykime F. Dostojevskio klasiką“. F.
Dotojevskiui-200.
Gautų naujų leidinių ekspozicija bibliotekos
skaitykloje bei parengimas jų sąrašo ir pateikiamas jo
el. dienyne.
Informacinio stendo apie knygos reikšmę ir kodėl
reikia skaityti, rengimas bibliotekos skaitykloje.

Pedagoginių ir psichologinių rekomendacijų
rengimas („Kodėl verta skaityti“, „Skaitymo nauda“,
„Knygos
reikšmė“)
gimnazijos
bibliotekos
skaitykloje.

ir 1. Supažindinimas atėjusių į biblioteką mokinių su
naudojimosi biblioteka taisyklėmis bei teikiamomis
paslaugomis.

Supažindinti mokinius su
autoriumi, jo kūryba,
praturtinti
naujomis
žiniomis.
Informuojama apie naujai
gautas knygas, siekiant
skatinti skaityti.
Rengiamame
stende
atkreipiamas dėmesys į
skaitymo svarbą, siekiant
ugdyti
mokinių
kūrybiškumo ir meninio
skaitymo kompetencijas,
tobulinti
skaitymo
įgūdžius, skatinti mokinius
nuolat skaityti ir domėtis.
Teikiama
pagalba
mokiniams, skatinant juos
kritiškai
mąstyti,
diskutuoti,
lengviau
integruotis į visuomenę,
atkreipiant
dėmesį
į
knygos reikšmę.
Rengiamos
rekomendacijos, siekiant
mokinių
mokymosi
sėkmingumo ir pažangos,
skatinant
mokinių
motyvaciją,
poreikį
tobulėti,
vertinti
ir
branginti knygą, suvokiant
jos reikšmę.
Bibliografinių gebėjimų
ugdymas, tobulėjimas.

2021-11-112021-12-11

Bibliotekos vedėja

Gavus aktualių
naujų knygų

Bibliotekos vedėja

Iki 2021 m.
rugjūčio 31 d.
(preliminarus,
gali keistis)

Bibliotekos vedėja

Iki 2021 m.
rugjūčio 30 d.
(preliminarus,
gali keistis)

Bibliotekos vedėja

Nuolat

Bibliotekos vedėja
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2. Metodinė ir techninė pagalba lankytojams, jų
konsultavimas ir informacinių paslaugų teikimas
lankytojams (naujų skaitytojų registravimas, pagalba ir
konsultavimas pagal lankytojų užklausas, ieškant
reikalingos literatūros, susijusios su ugdymo procesu ar
savišvietai bei tobulėjimui).

Tvarkyti
fondą

Pagalba
lankytojams Pagal lankytojų
ieškoti, rasti, analizuoti, užklausas
vertinti informaciją bei jos
šaltinius: konsultavimas ir
pagalba, kaip naudotis
bibliotekos informacijos
šaltiniais,
individualios
konsultacijos lankytojams
pagal gautas užklausas,
padedant rasti norimą
informaciją ar literatūros
šaltinius.
Lankytojai
išmoks
pasirinkti reikiamą
knygą ar informaciją,
stiprės poreikis
skaityti.
bibliotekos 1. Bibliotekos knygų fondo priežiūra, komplektavimas, Nuolatinis
gimnazijos Nuolat
Bibliotekos vedėja
tvarkymas, nurašymas.
knygų fondo tvarkymas ir
2. Naujų vadovėlių ar kt. literatūros užsakymas, gavimas jo atnaujinimas, gavus
ir paruošimas išduoti.
naujos literatūros.
________

Parengė Aida Audickaitė, el. p. audickaite_aida@yahoo.lt
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IV SKYRIUS
2021 M. GIMNAZIJOS MISIJĄ REALIZUOJANTYS DARBAI
Ugdymo plano įgyvendinimas
Gimnazijos renginių plano realizavimas
Bibliotekos renginių plano realizavimas (1 priedas)
Gimnazijos ir jos ikimokyklinio skyriaus sanitarinių
higieninių, temperatūrinio režimo, darbų saugos,
civilinės saugos, priešgaisrinės saugos reikalavimų
vykdymo užtikrinimas
Mokinių pavėžėjimo organizavimas
Bendruomenės narių maitinimo organizavimas
Mokinių ir vaikų specialiųjų poreikių nustatymo bei
tenkinimo organizavimas
Gimnazijos struktūrinių savivaldos darinių mokytojų tarybos, metodinės tarybos, Gimnazijos
tarybos, metodinių grupių veiklos organizavimas.
Ryšių su gimnazijos steigėju, kontroliuojančiomis
organizacijomis, socialiniais partneriais palaikymas.
Savalaikis ataskaitų parengimas
Privalomi civilinės saugos, priešgaisrinės saugos
mokymai darbuotojams
Bendruomenės švietimas sveikos gyvensenos
klausimais, SLURŠ priemonės.

Vadovaujamasi 2020-2021 m. m. ugdymo
planu, plano pakeitimais.
Koordinatorė Neringa Simonavičienė
Bibliotekos vedėja Aida Audickaitė
Gimnazijos direktorė

Ūkio skyriaus vedėja
Socialinė pedagogė Dalė Markutienė
Specialiojo pedagogo, logopedo,
socialinio pedagogo veiklos planai
Pagal atskirus planus
Direktorė
Ūkio skyriaus vedėja
Visuomenės sveikatos priežiūros
specialistė

V SKYRIUS
2021 METŲ RENGINIŲ PLANAS
PRIEMONĖ

DATA

ATSAKINGI ASMENYS

1 SKIRSNIS
TRADICINIAI RENGINIAI
Laisvės gynėjų dienos minėjimas.
01-13
Tolerancijos ugdymo centras (TUC)
Pilietinė iniciatyva „ Atmintis gyva,
Audronė Štirvydienė
nes liudija"
Mokyklos vardadienio šventė. Balio
02-02
Darbo grupė. Grupės vadovė Neringa
Sruogos gimtadienio paminėjimas.
Simonavičienė.
Šimtadienis
02-12
III g klasės mokiniai. Klasės vadovė Vida
Gaidelionienė
Mokinių nuotraukų paroda „Mano
02-16
Neringa Simonavičienė
gimtasis kraštas“, skirta Vasario 16.
Žemės dienos paminėjimas
03-22
Starkaus būrelis. Vadovė Aldona
Jatulevičienė
Paskutinio skambučio šventė
05-21
III g klasės mokiniai. Klasės vadovė Vida
Gaidelionienė, Audronė Štirvydienė,
Jolanta Stasiūnienė.
Mokslo metų pabaigos šventė 1-4
06-04
Ketvirtokų mokytoja Svetlana Breivienė,
klasių mokiniams.
1-3 klasių mokytojos
Vaikų gynimo dienos paminėjimas.
06-01
Pradinio ugdymo mokytojos.
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Paskutinis skambutis II g klasės
mokiniams
Išsilavinimo dokumentų įteikimo
šventė abiturientams

I g klasės mokiniai, klasės vadovė Neringa
Simonavičienė
Liepos
IV g klasės vadovė Audronė Štirvydienė,
mėn.
III g klasės mokiniai, klasės vadovė Vida
Gaidelionienė
Mokslo metų pradžios šventė
09-01
IV g klasės mokiniai, klasės vadovė Vida
Gaidelionienė, Jolanta Stasiūnienė,
Europos kalbų diena
09-24
Marytė Martinkevičienė, Lilija
Satkevičiūtė, Audronė Štirvydienė
Mokytojo diena, savivaldos diena
10-05
IV g klasės mokiniai, klasės vadovė Vida
Gaidelionienė, Reda Grinkienė
Tolerancijos diena
11-16
Tolerancijos ugdymo centras (TUC)
Audronė Štirvydienė
Pirmokų šimtadienis
Gruodžio
Pradinių klasių mokytoja Svetlana
mėn.
Breivienė
Kalėdiniai renginiai 1-4 klasėms
12 -21
Pradinio ugdymo mokytojos
Kalėdinė popietė 5-8 klasėms
12-22
8 klasės mokiniai, klasės vadovė Regina
Simanavičienė, Jūratė Pranciliauskienė
Naujametinis renginys I-IV
12-17
IV g klasės mokiniai, klasės vadovė Vida
gimnazijos klasėms
Gaidelionienė , I g-III g klasių vadovai,
Jūratė Pranciliauskienė
2 SKIRSNIS
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO GRUPIŲ RENGINIAI
,,Dainuoju Lietuvai"
02-01-03Jolanta Stasiūnienė
15
Lietuvių kalbos dienos
02-05-05.30 Pagal atskirą planą
Valstybės atkūrimo dienos nuotolinis 02-16
Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko
labdaringas pokylis.
ateitininkų kuopos atstovai, Rasa Šlekienė
Karjeros savaitė
Balandžio
Ugdymo karjerai būrelis, A. Jatulevičienė
mėn.
Judrioji diena Vabalninko miesto
Rugsėjo
Darbo grupė. Vidas Jatulevičius
parke.
mėn.
Gimnazijos papuošimas Kalėdiniam
Papuošti
Dailės būrelis, Jūratė Pranciliauskienė
laikotarpiui
iki
gruodžio 1
„Laikas bėga, bet praeitis išlieka“.
06-14
TUC, Audronė Štirvydienė.
Birželio14 d. paminėjimas
Projektas „Mes šokam“
04-29
Sigita Vinciūnienė, Dalia Baltrušaitienė
3 SKIRSNIS
IKIMOKYKLINIO SKYRIAUS PRIEŠMOKYKLINĖS GRUPĖS
UGDOMOJI VEIKLA, RENGINIAI
„Trys Karaliai. Dienos, mėnesiai,
Sausis
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
metai“. „Po gimtinės stogu“. „Aš ir
mokytoja Stanislava Bražionienė
laikas. Laiko matuokliai“. „Aš ir
daiktai. Mano aplinka“.
„Kas turi namus? Akcija: „Mūsų Vasaris
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
mažieji draugai“. „Lietuva- mano
mokytoja Stanislava Bražionienė
gimtinė“.
Viktorina: „ Ką žinai apie Lietuvą?“.
Įstaigos bendruomenės šventė:
06-18

25

„Čigonėliui duos, duos prisirišę prie
tvoros...“. „Drabužėlių pilna spinta“.
„Gurgu, gurgu į Kaziuko turgų“.
Vaikų darbų paroda: „Tu ant gaublio
mažas lopinėlis“ (kovo 11-ąjai
paminėti). „Žemė- mūsų
namai“(kovo 20-oji Žemės diena).
Vaikų projektas: „Kaip atgaivinti
sėklas?“
Įstaigos bendruomenės Velykų
šventė: „Margutį tau nešu ant delno“.
„Paukščiai Gegužė– pavasario
pranašai“. „Laikrodžio žingsneliai“.
„Švelnios mamytės rankos“ Paroda:
„Mamos skarelė“.
„Sveika- nesveika. Sportinė pramoga:
„Dviratuką aš turiu“. Kūrybinės
raiškos ir atradimų savaitė. Grupės
tėvų susirinkimas. Vaikų pažanga ir
pasiekimai. Atsisveikinimo su
darželiu šventė: „Užveriu duris į
pasakų šalį“.
„Laiminga vaikystė“. „Smėlio pilys“.
„Augalų ir vabzdžių pasaulis“.

Kovas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
mokytoja Stanislava Bražionienė

Balandis

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
mokytoja Stanislava Bražionienė

Gegužė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
mokytoja Stanislava Bražionienė

Birželis

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
mokytoja Stanislava Bražionienė

„Žolynai, žolynėliai...“. „Vasaros
žaidimai, pramogos“.

Rugpjūtis

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
mokytoja Stanislava Bražionienė

„Žolynai, žolynėliai...“. „Vasaros
žaidimai, pramogos“.

Rugsėjis

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
mokytoja Stanislava Bražionienė

Grupės projektas: „VitaminaiSpalis
sveikata, mūsų nuotaika gera“.
Viktorina: „Ką žinai apie
vitaminus?“. „ Figūros aplik mus“.
„Senelio kieme“. Grupės tėvų
susirinkimas: „Jūsų vaikaspriešmokyklinukas“.
„Aš domiuosi technika“. Išvyka į Lapkritis
gaisrinę.
„Aš
mažasis
eksperimentatorius“.
„Žodis žeidžia – žodis glaudžia“.
Projektas: „Tyliais Advento
vakarais“.
„Sveika, žiemuže“. Sveikatingumo
Gruodis
savaitė: „ Grūdinuosi ir sportuoju,
apie save daug galvoju“. „Kas miške,
o kas tvarte?“. „Jauku, švelnu ir
kvepia laukimu...“ Paroda: „Kalėdinis
žaisliukas, sušildytas vaikų rankų“.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
mokytoja Stanislava Bražionienė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
mokytoja Stanislava Bražionienė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
mokytoja Stanislava Bražionienė
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__________

