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ŠVENČIONIŲ R. PABRADĖS „RYTO“ GIMNAZIJOS 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos 2023 m. veiklos planas parengtas 

vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės strateginiu planu 2022-2024 m.,  Švenčionių r. 

Pabradės „Ryto“ gimnazijos strateginiu veiklos planu 2022-2024 m., darbo grupės, rengusios planą,  

siūlymais. 

2. Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos (toliau – Gimnazija) vykdoma veikla yra 

nuolatinė kaita, atsižvelgiant į savivaldybės ir Lietuvos švietimo prioritetus. 

3. Gimnazijoje dirba 70 mokytojų (1 ekspertas, 22 metodininkai, 39 vyresnieji mokytojai, 

7 mokytojai), 2 bibliotekos darbuotojai; 32 techninio personalo darbuotojai. Gimnazijoje dirba šie 

specialistai: 2 logopedai, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas. Mokytojams 

talkina 6 mokytojo padėjėjai.  

II SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

4. Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos 2022-2024 m. strateginio plano bei 2022 

metų veiklos plano tikslai ir uždaviniai orientuoti į ugdymo kokybės gerinimą, tobulinant pamokos 

organizavimą, siekiant asmeninės mokinių atsakomybės už savo mokymąsi ir asmeninę pažangą, 

saugios ir sveikos ugdymosi aplinkos kūrimą, užtikrinant mokinių poreikių išsiaiškinimą, mokinių 

lyderystės skatinimą, bendradarbiavimu grindžiamos bendruomenės kūrimą, stiprinant bendrystę, 

mokymąsi vieniems iš kitų. 2022 m. pirmasis pusmetis gimnazijos bendruomenei buvo paženklintas 

pandeminių suvaržymų tiek mokiniams, tiek mokytojams, sugrąžinęs į įprastą darbo ritmą nuo 2022 

m. rugsėjo 1 d. Teko atnaujinti ar net iš naujo mokytis bendruomeniškumo, darnaus sugyvenimo,  

ypač jaunesniųjų klasių mokiniams bei paaugliams. Žymiai pagerėjo ugdymo(si) sąlygos 6 

ikimokyklinio ugdymo grupių vaikams bei mokytojams, grįžusiems į modernias renovuotas patalpas. 

Iššūkiu tapo privalomo ankstyvojo ugdymo organizavimas. Ugdymo turinio atnaujinimo iššūkį 

pirmiausia turėjo priimti priešmokyklinį ugdymą vykdantys mokytojai. 

5. Dalyvavimas tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose: 

2022 m. gimnazijos bendruomenė dalyvavo tarptautinėje Gamtosauginių mokyklų 

programoje, kurią koordinuoja Lietuvos žaliųjų judėjimas. 2022 m. rugsėjo 7 dieną gimnazija už 

pasiekimus darnaus vystymosi švietimo srityje ir kryptingą įstaigos bei visuomenės aplinkosauginio 

vaidmens stiprinimą apdovanota vienuoliktąja Žaliąja vėliava ir tarptautiniu Gamtosauginių mokyklų 

programos sertifikatu.  

Gimnazija nuo 2018 m. kovo mėnesio dalyvauja tarptautinėje ,,The Duke of Edinburgh’s 

International Award (DofE)“ neformalaus ugdymo programoje, kuri Lietuvoje nuo 2006 metų 

sėkmingai įgyvendinama organizacijose, dirbančiose su 14–24 metų jaunimu. Programa  turi tris 

lygius, kuriuos įgyvendinus gaunamas įgūdžių ir nuopelnų įvertinimo sertifikatas bei lygio (bronzos, 

sidabro ir aukso) ženklelis. Dalyvaudami šioje programoje, jaunuoliai skatinami išsikelti asmeninio 
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tobulėjimo tikslus ir jų sistemingai savo laisvalaikiu siekti, didinti pasitikėjimą savimi, užsiimti 

savanoriška veikla, rūpintis savo fizine sveikata, ugdytis komandinio darbo įgūdžius. 2022 m. pasiekė 

keltų tikslų, (įgūdžių, aktyvios veiklos, pagalbos), atliko bandomuosius ir kvalifikacinius žygius 16 

mokinių: 11 mokinių gavo  bronzos ir 4 mokiniai - sidabro ženklelius. 1 mokinė bus apdovanota 

aukso ženkleliu.  

2022 m. gimnazijos bendruomenė dalyvavo nacionalinėje programoje „Darni mokykla“, 

kurią koordinuoja Sostinės vaikų ir jaunimo centras. 2022 m. spalio mėnesį gimnazija už sėkmingai 

įgyvendintas veiklas darnaus vystymosi įgūdžių programoje apdovanota „Sidabriniu diplomu“. 

2022 m. kovą – gegužę IIIg klasės mokiniai aktyviai prisijungė prie tarptautinės 

programos „Europos klimato iniciatyva: kartu už darnią mokyklą“, kurią koordinavo Sostinės vaikų 

ir jaunimo centras. 2022 m. gegužės 24 dieną IIIg klasės mokinys Karolis Tarleckas  tarptautinėje 

nuotolinėje konferencijoje jaunimui „Kartu už darnią mokyklą“ pristatė gimnazijoje įgyvendintas 

veiklas. 2022 m. birželio 17 d. baigiamojoje projekto „Kartu už darnią mokyklą“ konferencijoje 

paskelbti pamokų planų konkurso apie darnųjį švietimą rezultatai. Mokytojos Zitos Čičiurkienės 

pamokos planas „Klimato kaita: kaip gyvensime toliau?“ tapo konkurso laimėtoju bei paskelbtas 

projekto metodiniame leidinyje. Gimnazijai įteikta padėka už aktyvų įsitraukimą į „Europos klimato 

iniciatyvos: Kartu už darnią mokyklą!“ veiklų  įgyvendinimą.  

III-IV gimnazijos klasių mokiniais dalyvavo tarpiniame piliečių mokslo projekto„Plastic 

Pirates – Go Europe!“ mokslinių duomenų rinkime, Europos upių būklės, taršos plastiko atliekomis 

ir galimų jos šaltinių moksliniame tyrime. 

 

Vykdytas tarptautinis 1 - 4 klasių mokinių integruotas informacinių technologijų, dailės 

ir muzikos projektas „Švenčiu Lietuvą 2022“. 

Dalyvauta respublikiniame  priešmokyklinio amžiaus vaikų tęstinio loginio mąstymo 

edukaciniame  projekte „Šimtmečio vaikai 2022“. 

 

2022 m. gimnazijos bendruomenė dalyvavo projekte „Mokyklos—Europos Parlamento 

ambasadorės“.  

2022 m. rugsėjį – gruodį IVg klasės mokiniai kartu su mokytojais ir bendruomenės 

atstovais  dalyvavo Vilniaus universiteto projekte „Prasmingas atvirasis mokymas: mokyklos ir 

bendruomenės sąveika“ (MOST).  

Vykdytas nacionalinis Gamintojų ir importuotojų Asociacijos VšĮ „Elektronikos 

gamintojų ir importuotojų organizacijos“ inicijuotas ir kartu su partneriais įgyvendinamas 

nacionalinis aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“. 

Vykdytas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektas „Sveikata visus 

metus“. 2022 m. sausio – balandžio mėn. sėkmingai dalyvauta tęstiniame Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centro projekte „Augu saugus ir atsakingas“.  

Vykdytas projektas ,,Nuo sienos iki sienos-nuo rytinės iki vakarinės“, dalinai 

finansuotas Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. 

Dalyvauta Lietuvos specialiosios olimpiados komiteto organizuojamoje programoje 

pasirengti ir dalyvauti specialiųjų lavinamųjų klasių mokiniams   Europos slidinėjimo čempionate. 

Dalyvauta respublikiniame virtualiame specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų kūrybinių 

(vaizdo) darbų projekte-parodoje „Mano Kalėdos-lange...“ , respublikiniame skirtingų gebėjimų 

mokinių fotografijų parodoje- konkurse „Pavasario spalvos“. 
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Įgyvendintas Švenčionių rajono bendruomenės sveikatinimo priemonių projektas „Aš 

galiu!“, Švenčionių rajono jaunimo projektas TopSport. Dalyvauta respublikinio projekto „Iššūkis 

sporto žvaigždei“ pirmajame etape, įgyvendinti projektai „Skrenda skraidukai“, ,,Mokėk plaukti ir 

saugiai elgtis vandenyje“.  

Vykdytas respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir 

pedagogų STEAM projektas „Steam visus metus“. 

6. Ilgalaikių integruotų projektų vykdymas. 

Vykdyta nemažai ilgalaikių integruotų projektų:  Vykdytas integruotas išmanus 

priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinių klasių mokinių projektas „Mūsų Mokytojai. 4b klasėje 

vykdytas ilgalaikis integruotas projektas „Nuo sėklos iki gėlės“, kurio metu mokiniai ugdėsi 

tiriamuosius ir socialinius įgūdžius, projekto rezultatas – gimnazijos aplinką puošė gėlyne pačių 

mokinių užaugintos ir pasodintos gėlės.  Vykdytas ilgalaikis  integruotas lietuvių, anglų kalbų, dailės 

ir technologijų   projektas „Pabradė – dabartis ir praeitis“,  priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ir 

pradinių klasių mokiniai įvykdė  projektą „Kuriu knygą apie Lietuvą“, „Žiemos paštas“  Įgyvendinti 

meninis kalbos ugdymo projektas „Pasakos prie žaliaskarės“, 6 klasėse vykdytas integruotas 

matematikos- geografijos projektas ,,Mastelis". Mokinių taryba inicijavo ir įgyvendino projektą – 

renginį „Naktis gimnazijoje“.  

   7. Ugdymas karjerai. 2022 m. gimnazijoje buvo organizuojamos įvairios veiklos, 

padedančios mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas: pažinti save ir karjeros galimybes, planuoti 

ir įgyvendinti karjerą. Visą to buvo siekiama pamokų, klasės valandėlių, išvykų, nuotolinių susitikimų 

metu. 54 I –IV gimnazijos klasių mokiniai kovo 30-31 dienomis dalyvaudami  

tarptautinėje  mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „KARJERA & STUDIJOS 2022“ 

ieškojo atsakymų, kaip pačiam kurti savo ateitį,  kokius egzaminus laikyti,  ką veikti baigus mokyklą. 

Parodoje mokiniai susipažino su savanorystės projektais, įsidarbinimo galimybėmis, dalyvavo 

interaktyviose parodos erdvėse, susitiko su aukštųjų ir profesinių mokyklų, verslo įstaigų atstovais, 

karjeros konsultantais. 

Mokiniai aktyviai jungėsi į nuotolinius profesinių mokyklų, kolegijų ir universitetų renginius,   kur 

sužinojo, kaip atrodo svajonių studijos studento akimis, koks gyvenimas vyksta universiteto viduje, 

kokios galimybės laukia universitete.   Dalyvauta Pasieniečių mokyklos, profesinio mokymo centro 

,,Žirmūnai“, Lietuvos verslo kolegijos, Socialinių mokslų kolegijos, Vilniaus kolegijos, Utenos 

kolegijos, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto (Vilnius TECH), Vilniaus 

universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, atvirų durų dienų renginiuose. 8, I gimnazijos klasių 

mokiniai dalyvavo Socialinių mokslų kolegijoje vykusioje Vilniaus jaunimo informacijos ir 

savanorystės centro konferencijoje ,,Kuriu save savanorystėje!” Apie studijas užsienyje mokiniai 

išgirdo ,,Kalba lt.“ organizuojamuose mokymuose. Nuo 2022 spalio 17 d. gimnazijoje dirba karjeros 

specialistas, kuris padeda mokiniams apsispręsti dėl tolimesnio mokymosi, studijų pasirinkimo ir 

karjeros plano. 2022 m. gruodžio mėn. gimnazija įsigijo „Spotiself platformą, skirtą mokinio 

asmenybės pažinimui ir ugdymui karjerai. Ji padės II –III gimnazijos klasių mokiniams ugdyti kritinį 

mąstymą bei priimti svarbius sprendimus dėl individualaus ugdymo plano, egzaminų ar studijų 

krypties pasirinkimo. Gimnazijos bendruomenei naujausia informacija apie ugdymą karjerai nuolat 

skelbiama gimnazijos svetainėje, gimnazijos ,,Facebook“  paskyroje, bibliotekoje. 

  8. Mokinių dalyvavimas  Lietuvos mokinių dalykinėse olimpiadose, konkursuose. 
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Titas Gruodis, 4c klasės mokinys, dalyvavo rajoninėje pradinukų matematikos olimpiadoje ir 

laimėjo I vietą tarp 4-ų klasių mokinių. Garbingai atstovavo gimnazijai Lietuvos Pradinukų 

matematikos olimpiadoje 2022. 

Lietuvos pradinukų matematikos olimpiados rajono etape Ždano Matiušonok, 4b klasės  

mokinio, laimėta 2-oji vieta, dalyvauta Lietuvos pradinukų matematikos olimpiadoje Vilniuje. 

Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos organizuojamoje respublikinėje pasaulio pažinimo 

olimpiadoje „Mano gaublys“ laimėtos prizinės vietos: II-oji vieta – Donatas Čepulkovskis, Ždan 

Matiušonok, 4b klasės mokiniai, III-oji vieta – Denis Ivanov, 4b klasės mokinys.  

Matematikos olimpiados savivaldybės etape 9 – 10 klasių mokinių grupėje II vietą laimėjo 

Skaistė Liubartaitė (IIag), III vietą – Arnoldas Ivanauskas (IIag). 

54 – ojoje Lietuvos mokinių biologijos olimpiadoje savivaldybių etape Daniel Verikas, IIIbg  

klasės mokinys, laimėjo I vietą, Gabrielia Makevič, IVg klasės mokinė, - I vietą. 

2022 m. Lietuvos 5-8 klasių mokinių Steam (gamtos mokslų- biologijos) olimpiados rajono  

etape dalyvavo 3 mokiniai (Agnieška Makevič – 5a klasė, Mantas Marcinkėnaitis – 6b klasė, Melana 

Zavackaitė – 7a klasė). Agnieška Makevič laimėjo 2-ą vietą tarp 5-ų gimnazijos klasių. 

2022 m. kovo 2-3 d. 6-8, I-IV gimnazijos  klasių mokiniai dalyvavo geografijos olimpiadoje  

„Mano gaublys“. Geriausiai gimnazijoje atlikę užduotis mokiniai apdovanoti LGMA diplomais. 

2022 m. kovo 17 d. trys IIIg klasės mokiniai dalyvavo rajoninėje geografijos olimpiadoje. IIIg  

klasės mokinys Daniel Verikas laimėjo 1-ąją vietą. 2022 m. balandžio 28-30 d. IIIg klasės mokinys 

Daniel Verikas dalyvavo XXXIV Lietuvos mokinių 9–12 klasių geografijos olimpiadoje, kuri vyko 

Palangos senojoje gimnazijoje. IVg klasės mokinė Diana Jakovlevaitė laimėjo 3 vietą savivaldybės 

etapo matematikos olimpiadoje. Iškovota II vieta Lietuvos mokyklų žaidynių rajoninėse berniukų 

kvadrato varžybose. Ia gimnazijos klasės mokinys Liudas Grincevičius laimėjo II – ąją vietą rajono 

meninio skaitymo konkurse. Ia gimnazijos klasės mokinė Agnė Čepulytė užėmė III -ąją vietą lietuvių 

kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams rajono etape.  

Lietuvos mokyklų žaidynių rajoninės pradinių klasių kvadrato varžybose. Pabradės „Ryto“ mokinių 

komanda laimėjo trečiąją vietą. 7b klasės mokiniai dalyvavo respublikiniame  užsienio kalbų (anglų, 

vokiečių, rusų) ir informacinių technologijų plakatų konkurse, skirto Europos dienai paminėti. 

Mokinės kūrė plakatus su šūkiu „ FRIEDEN IST IMMER SCHÖN”. 

 

9. Mokinių dalyvavimas kituose konkursuose, akcijose, olimpiadose. 

Švenčionių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir Švenčionių rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus organizuotame piešinių ir plakatų konkurse 

„Saugiai gyvenu!“ 1-2 klasių mokinių amžiaus grupėje Ievos Vernadskytės, 1b klasės mokinės, 

laimėta 1-oji vieta. 

Dalyvauta piešinių ir plakatų konkurse „Saugiai gyvenu!“, kurį organizavo 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus 

priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Švenčionių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba ir Švenčionių rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.  Orinta Oleiničak, 4b klasės 

mokinė, laimėjo 1- ąją vietą 3-4 klasių mokinių amžiaus grupėje. 

Dalyvauta rajoninėje viktorinoje „Mus veda tėviškės takelis…“. Pradinių klasių 

mokinių komanda laimėjo 1-ąją vietą. 

Dalyvauta pasaulio pažinimo olimpiadoje „Gaublys“. Pelnytos dvi III-iosios vietos.  
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2022 m. sausio 28 d. gimnazijos 6-8, I-IVg klasių mokiniai dalyvavo ADVENTUR 

geografijos žinių konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį”. Mokiniai, geriausiai atlikę gimnazijoje 

užduotis, apdovanoti LGMA diplomais. 

2022 m. kovo mėnesį keturi mokiniai dalyvavo respublikiniame skaitmeninio 

žemėlapio pasakojimo konkurse „Mano žemėlapis Lietuvai“. IIIg klasės mokiniai Daniel Verikas ir 

Monika Ivanauskaitė tapo šio konkurso laimėtojais. Kauno Kolegija skyrė Monikai Ivanauskaitei 

specialią nominaciją bei prizus. Abu mokiniai tobulino skaitmeninius gebėjimus vasaros GIS 

stovykloje. 

2022 m. kovo 4 d. gimnazijos Iag klasės mokinių komanda „Rytukai“ dalyvavo 

nuotoliniame regioniniame konkurse „Aš–geriausias savo krašto gidas“, skirtame  Švenčionių ir 

Molėtų rajonų savivaldybių ugdymo įstaigų 8, I-IIIg  klasių mokiniams, kuriame laimėjo 2-ąją vietą. 

2022 m. kovą—balandį dvi mokinių komandos dalyvavo aplinkosauginiuose 

konkursuose „Žalioji Odisėja. Jaunučiai '22“ ir „Žalioji odisėja“. 8 klasių mokinių komanda „Žaliasis 

kursas“ buvo pakviesta dalyvauti pusfinalyje, kuriame tapo laimėtojais bei dalyvavo finale.  

2022 m. balandžio 26 d. gimnazijos mokiniai dalyvavo akcijoje „1000 ąžuolų giria 

Lietuvos mokyklose“, kurią organizavo Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Miškų 

ir ekologijos fakultetas. 

2022 m. balandžio 27 d. mūsų gimnazijos 8, II-IIIg klasių mokiniai dalyvavo medelių 

sodinimo akcijoje VĮ Valstybinių miškų urėdijos Nemenčinės regioniniame padalinyje. 

2022 m. balandžio 28 d. 20 mokinių iš 8, I-IV gimnazijos klasių dalyvavo 

nacionaliniame Atliekų kultūros egzamine. 19 mokinių apdovanoti Pažengusiųjų, Žinovų ir Ekspertų 

diplomais. 

2022 m. spalio 24 dieną 20 mokinių dalyvavo Nacionaliniame  aplinkosaugos 

egzamine. 

2022 m. lapkričio 17 dieną 19 gimnazijos mokinių iš 7– 8 klasių dalyvavo Nacionalinėje 

aplinkosaugos olimpiadoje. 7a klasės mokinė Melita Malafė apdovanota diplomu už puikius 

rezultatus.  

 5–10 klasių mokinių komanda „Pabradiškiai“ dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centro nacionalinėje nuotolinių viktorinų žaidime Globalios problemos „Žemė. Oras. 

Vanduo“ ir laimėjo 37 vietą tarp 74 dalyvavusių komandų.  

Dalyvauta  Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centro organizuotame konkurse 

,,Mano herojus Biblijoje“. 

10. Dalyvavimas verslumo ir finansinio raštingumo ugdymo renginiuose: 

2022-03-30 dalyvauta verslumo įgūdžių ugdymo programos ,,AcceleratorX“ renginyje 

,,Vilniaus regioninė  EXPO“ Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO. Dalyvavo Jaunoji 

bendrovė ,, Qescooters“, bendrovės prezidentas Arnas Kerulis, IIIg klasės mokinys,  laimėjo diplomą 

,,LJA alumni lyerystė“.  

Gegužės mėnesį Arnas  Kerulis, IIIg klasės mokinys, laimėjo LJA lyderystės 

nominaciją ir buvo apdovanotas kelialapiu  į LJA Lyderių stovyklą. 

Dalyvauta ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto dviejų dalių konkurse „ISM 

FLOW“. Natas Kerulis, IIbg klasės mokinys,  ir Skaistė Liubartaitė, IIag klasės mokinė, dalyvavo 

finale kovo 29 dieną ISM universitete.  
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Dalyvauta Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VILNIUS TECH) Verslo 

vadybos fakulteto (VVF)  žaidime ,,Bosas ne basas“ . Finale laimėta 1 vieta.  Komandą sudarė Deira 

Vainickaitė, Lukas Lasevičius ir Ernestas Rackevičius, IIa gimnazijos klasės mokiniai. 

Dalyvauta VMI organizuojamoje viktorinoje „Mokesčiai sugrįžta kiekvienam“. 

Pirmame ture dalyvavo  trylika I-IV gimnazijos klasių komandų. 2022-10-21 Vilniaus apskrities 

finale komanda ,,Du kibirai” laimėjo II vietą (IIIag klasės mokinė Renata Černiavskytė ir IVg klasės 

mokinys Arnas Kerulis).  

 Dalyvauta VILNIUS TECH Finansų olimpiados finaliniame etape. Dalyvavo Arnas 

Kerulis, IVg klasės mokinys. 

2022-12-10 dalyvauta MMB mugėje Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų rūmuose 

„LITEXPO“, vykusioje programos praktinio verslumo ugdymo edukacinėje patirtyje „Mažoms ir 

didelėms Kalėdoms: eXpo 2022“. Gimnazijai atstovavo IIIg klasės mokinių Jaunoji bendrovė 

,,MOON SPIRIT“.   

11. Dalyvavimas tarptautiniuose „Kengūros“ , Olympis, „Tavo žvilgsnis“, Pangea 

konkursuose ir kt. olimpiadose 

Sėkmingai dalyvauta tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ – pradinių  

klasių mokiniai pateko į savivaldybės geriausiųjų dešimtuką (Nikita Charenkov Titas Gruodis Liveta 

Mazurkevičiūtė, Samanta Semaškevič - -I vieta, Ždan Matiušonok, Greta Kostecka - II-oji vieta, 

Donatas Čepulkovskis, Erik Beganskij – III-oji vieta, Marius Kosteckij, Marius Sadovskij,  Magda 

Vitkovska - IV-oji vieta, Laurita Kiseliovaitė, Aleksandra Kolbasičiūtė – V-oji vieta,  Nikita 

Terentjev, Dominykas Taraikavičius, Kamil Zinevič- – VI-oji vieta, J. Butkevičius,  Sandra Sivaja – 

VIII-oji vieta,  Arminas Voršinskis – IX-oji vieta, Akvilė Andrijauskaitė, Vytautas Dapolskas, 

Mantas Chrapovickis – X-oji  vieta). 

„Kalbų Kengūra 2022“ anglų kalbos programoje dalyvavo 6a kl.mokinė Melita Malafė 

ir laimėjo Auksinės kengūros diplomą. Iag klasės mokinė Agnė Čepulytė gavo Oranžinės Kengūros 

diplomą ir diplomą už puikius pasiekimus.  Domantas Ivanauskas (7a), Irmantė Michailovaitė (7a), 

Gabrielė Užlytė (7a), Aleksas Ilgevičius (8a), Ričardas Lukjanovas (8a), Denis Zacharevič (8a)  pelnė 

Auksinės Kengūros diplomus, Edvinas Andrejevas (7a) ir Mantas Marcinkėnaitis (6b) – Sidabrinės 

Kengūros diplomą. Titas Gruodis dalyvavo VKIF kengūros projekte Kalbų kengūra (lietuvių k.) ir 

pelnė Sidabrinės kengūros diplomą,  

2022 lapkričio mėn. dalyvauta Edukaciniuose konkursuose „Olympis 2022 – Rudens 

sesija: už puikius rezultatus lietuvių kalbos ir literatūros konkurse Elina Višniakova ir Danielis 

Jurgelianec, 1a klasės mokiniai, apdovanoti I laipsnio diplomais ir medaliais. Elina Višniakova I 

laipsnio diplomą gavo ir už puikius rezultatus matematikos bei biologijos konkursuose. Danieli 

Jurgelianec pelnė I laipsnio diplomą už puikų rezultatą matematikos konkurse. 2022 m. kovo 1-31 d. 

Tarptautiniame edukaciniame konkurse „Olympis – Pavasario sesija“ dalyvavo Titas Gruodis, 

Vytautas Dapolskas, Gabriela Kliavzo, Sandra Sivaja, Nojus Krivickas. Titas Gruodis gavo I laipsnio 

diplomus už puikius rezultatus matematikos, lietuvių k. konkursuose. Sandra Sivaja pelnėI laipsnio 

diplomą už puikius rezultatus lietuvių kalbos konkurse. 2021 m. lapkričio 1-30 d. Tarptautiniame 

edukaciniame konkurse „Olympis 2021 – Rudens sesija“ dalyvavo Titas Gruodis, Vytautas 

Dapolskas, Nojus Krivickas, Sandra Sivaja, Gabriela Kliavzo, Evelina Osinska, Beata Andrukianec. 

Titas Gruodis gavo medalį ir I laipsnio diplomus už puikius rezultatus matematikos, lietuvių k. 



7 
 

konkursuose. Nojus Krivickas, Evelina Osinska gavo I laipsnio diplomus už puikius rezultatus 

matematikos, lietuvių k. konkursuose. 2b klasės mokinys Dovydas Taraikavičius  sėkmingai 

dalyvavo edukaciniuose konkursuose „Olympis 2022” rudens sesijoje. „Olympis 2022” rudens 

sesijoje Lukas Saveljev, Ignas Rožukas, Laurita Kiseliovaitė, Matas Vilkoitis pelnė I laipsnio 

diplomus iš lietuvių kalbos; Milana Gimževskaja, Lukas Saveljev, Matas Vilkoitis - I laipsnio 

diplomus, Ignas Rožukas – medalį iš anglų kalbos; Lukas Saveljev, Ignas Rožukas, Milana 

Gimževskaja - I laipsnio diplomus iš matematikos.  Nikita Charinkov pelnė I laipsnio diplomą iš 

informacinių technologijų.  Dalyvauta respublikiniame konkurse ,,Olympis 2022- Pavasario sesija“. 

Lietuvių kalbos konkursas- Asia Milaja (I laipsnio diplomas), Emilija Gailiušaitė (III laipsnio 

diplomas);  matematikos konkursas – Asia Milaja (III laipsnio diplomas), gamtos mokslų konkursas- 

Asia Milaja (II laisnio diplomas), Emilija Gailiušaitė (III laipsnio diplomas). 

2022 m. projekte „Tavo žvilgsnis“(vertimas iš rusų kalbos), „Tavo žvilgsnis“ konkurse 

dalyvavo 6a mokinė Melita Malafė ir laimėjo 1 vietą, 7 a klasės mokinė Gerdana Valiukonytė gavo 

diplomą už puikius pasiekimus. 

Tarptautiniame matematikos konkurse ,,PANGEA“ dalyvavo Titas Gruodis, kuris 

pateko į antrą etapą. 2022-m. balandžio mėn.  dalyvauta matematikos konkurso „Pangea 2022“ 

finaliniame etape, laimėta II-oji vieta. Robertas Čepulkovskis. Tarptautiniame matematikos konkurse 

„Pangea“ tarp 4 klasių mokinių  Donatas Čepulkovskis laimėjo  I-ąją vietą. Dalyvauta matematikos 

konkurso „Pangea 2022“ finaliniame etape, Ignas Rožukas laimėjo III-iąją  vietą. 

2022m. kovo mėnesį dalyvauta pasaulio pažinimo olimpiadoje „Gaublys“. Greta 

Kostecka ir Samanta Semaškevič pelnė III- ąją vietą. 

12. Mokinių dalyvavimas respublikiniame informatikos ir informatinio mąstymo 

konkurse „Bebras“ 

           Tomas Polita, 8b kl.  —  I-a vieta savivaldybėje tarp aštuntokų,  

            Darius Volodkovič, 8b kl. — III vieta savivaldybėje tarp aštuntokų 

Titas Gruodis, 5a kl. - 2 vieta rajone, 73 vieta šalyje; 

Arina Paukšta, 5a kl. - 3 vieta rajone, 233 vieta šalyje; 

Karolina Varno, 6a kl. - 3 vieta rajone, 649 vieta šalyje; 

Melita Malafė, 7a kl. - 1 vieta rajone, 104 vieta šalyje; 

Natanas Visockas, Ibg kl. - 1 vieta rajone, 304 vieta šalyje; 

Normantas Tupkauskas, Iag kl. - 2 vieta rajone, 613 vieta šalyje; 

Justas Kutra, IIag kl. - 1 vieta rajone, 537 vieta šalyje 

Karina Burakaitė, IIag kl. - 2 vieta rajone, 692 vieta šalyje. 

13. Mokinių pagrindinio ugdymo (PUPP) pasiekimai. 2022 m. lietuvių kalbos PUPP 

dalyvavo 44 mokiniai. Aukštesnįjį lygį pasiekė 5 mokiniai (11.36 proc.), pagrindinį lygį -21 mokinys 

(47,73 proc.), patenkinamą lygį - 18 mokinių (40,91proc.). Nebuvo mokinių, nepasiekusių 

patenkinamo lygio. Lyginant su 2021 m., išliko toks pats mokinių, pasiekusių aukštesnįjį ir pagrindinį 

lygį, skaičius. Matematikos PUPP dalyvavo 44 mokiniai.  Pagrindinį lygį pasiekė 7 mokiniai (16,91 

proc.), patenkinamą lygį - 14 mokinių (31,82 proc.). Patenkinamo lygio nepasiekė 30 mokinių (68,18 

proc.). Lyginant su 2021 m., nebuvo mokinių, pasiekusių aukštesnįjį lygį, 50 proc. padidėjo mokinių, 

nepasiekusių patenkinamo lygio. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis, 

https://www.nsa.smm.lt/egzaminai-ir-pasiekimu-patikrinimai/pupp/rezultatai/,  matematikos PUPP 

vidurkis Lietuvoje yra 4,22 balo, gimnazijoje- 3,89; Lietuvių kalbos PUPP vidurkis Lietuvoje yra 

6,35 balo, gimnazijoje- 6,64 balo).  

https://www.nsa.smm.lt/egzaminai-ir-pasiekimu-patikrinimai/pupp/rezultatai/
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14. Brandos egzaminų pasiekimai. Brandos egzaminus laikė 25 mokiniai, visi įgijo 

vidurinį išsilavinimą ir gavo brandos atestatus.  1 abiturientas gavo 3 aukščiausius 100 balų 

įvertinimus:  lietuvių kalbos ir literatūros VBE,  biologijos VBE ir  užsienio (rusų) kalbos VBE. Visi 

abiturientai išlaikė užsienio kalbos (anglų)   valstybinį brandos egzaminą- balų vidurkis - 71,8 balo 

(rajone- 56,48, Lietuvoje- 60,52).  Informacinių technologijų VBE balų vidurkis gimnazijoje yra 

71,25 balo (rajone- 41,59, Lietuvoje- 37,49); biologijos VBE balų vidurkis gimnazijoje yra 69,5 balo 

(rajone- 34,0, Lietuvoje- 46,14).  Matematikos VBE neišlaikė 4 mokiniai iš 13 laikiusių šį egzaminą 

abiturientų. Tai sudaro 30,77 proc. (plg. rajone neišlaikė  48,39 proc. , Lietuvoje- 35,39 proc.).  

Užsienio kalbos (rusų)balų vidurkis gimnazijoje yra 87,38 balo (rajone-70,38, Lietuvoje- 71,31 balo). 

Lietuvių kalbos ir literatūros VBE balų vidurkis gimnazijoje yra 47,06 balo (rajone- 40,97, Lietuvoje- 

48,29). Šaltinis. https://svencionys.lt/veiklos-sritys/svietimas/brandos-egzaminai-pupp/2022-metu-

brandos-egzaminu-suvestines/ 
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III SKYRIUS 

VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS 

15. Metinių veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo priemonės 

I tikslas. Ugdymo kokybės gerinimas siekiant asmeninės mokinių pažangos 

1.1. Uždavinys. Tobulinti šiuolaikinės pamokos organizavimą 

Priemonės 

pavadinimas 

Veikla Atsakingi vykdytojai Laikotarpis Laukiami rezultatai 

1.1.1. Pamokos 

/ugdomosios 

veiklos planavimas 

ir organizavimas 

Kolegialių pamokų, veiklų organizavimas. 

Pamokų/veiklų aptarimas. 

Metodinių grupių 

nariai 

Per mokslo metus Kolegialaus 

bendradarbiavimo 

metodas stiprina mokytojų 

partnerystę, tobulinami 

(gilinami) pamokų/veiklų 

planavimo įgūdžiai, 

vyksta dalijimasis gerąja 

patirtimi. Metodinės 

grupės nariai, kiekviena 

koncentro grupė(1-2, 3-4 

kl.) veda ne mažiau kaip 

vieną kolegialią 

pamoką/veiklą per metus. 

Mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas 

dalyvaujant mokymosi platformos Pedagogas.lt ir 

ilgalaikio projekto „Pradinio ugdymo mokytojų 

akademija: įtraukusis ugdymas, inovatyvūs ugdymo 

metodai, psichologija“ organizuojamuose nuotoliniuose 

mokymuose 

Pradinio ugdymo 

mokytojų metodinės 

grupės nariai 

Per mokslo metus Mokytojai tobulina 

profesines kompetencijas 

dalyvaudami 

organizuojamuose 

nuotoliniuose 

mokymuose, seminaruose 
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Individualus atnaujintų ugdymo programų 

nagrinėjimas ir aptarimas metodinėje grupėje 

Pradinio ugdymo 

mokytojų metodinės 

grupės nariai 

2023 m. sausis-

balandis 

Mokytojai patobulina 

dalykines kompetencijas, 

priima susitarimus 

metodinėje grupėje 

1 – 4, 5 – 8, I – III gimnazijos klasių metinių planų 

sudarymas pagal atnaujintas programas, pritaikant 

30% pamokų pagal turimą metodinę bazę. 

Gamtos ir socialinių 

mokslų metodinė 

grupė, dorinio 

ugdymo, kūno 

kultūros, menų ir 

technologijų metodinė 

grupė, matematikos, 

ekonomikos ir 

informacinių 

technologijų mokytojų 

metodinė grupė 

2023 m. birželis, 

rugpjūtis 

Kolegialaus 

bendradarbiavimo 

metodas stiprina mokytojų 

partnerystę, tobulinami 

(gilinami) pamokų/veiklų 

planavimo įgūdžiai, 

vyksta dalijimasis gerąja 

patirtimi.  

Mokytojų dalyvavimas mokymuose Ugdymo turinio  

atnaujinimo  klausimais.  

Mokytojų, dalyvaujančių UTA mokymuose, patirčių 

pristatymas.  

 

Metodinė taryba Per mokslo metus Atnaujinamos mokytojų 

dalykinės kompetencijos 

Kolegiali pilietiškumo pagrindų ir psichologijos 

pamoka „Prekyba žmonėmis“ 5a, 5b klasės 

mokiniams. 

Violeta 

Šestakovskienė, 

Danguolė 

Grincevičienė,  

2023 m. balandis Kolegialaus 

bendradarbiavimo 

metodas stiprina mokytojų 

partnerystę, tobulinami 
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(gilinami) pamokų/veiklų 

planavimo įgūdžiai, 

vyksta dalijimasis gerąja 

patirtimi. 

Integruotas gamtos mokslų renginių ciklas 5-8, I-IV g 

klasių mokiniams, skirtas Žemės dienai paminėti. 

 

Zita Čičiurkienė 

Zita Daškevičienė 

Vilma Oginskienė 

Daiva Morozienė 

2023 m. kovas--

balandis 

Kolegialaus 

bendradarbiavimo 

metodas stiprina mokytojų 

partnerystę, tobulinami 

(gilinami) pamokų/veiklų 

planavimo įgūdžiai, 

vyksta dalijimasis gerąja 

patirtimi. 

Mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas 

dalyvaujant mokymosi platformos Pedagogas.lt, VšĮ 

Mokymosi mokykla „Ugdymo meistrai“, 

„Besimokančių darželių tinklas“, „Besimokančių 

pradinių mokyklų tinklas“ׅ ir kitų organizatorių 

vykdomuose mokymuose savivaldaus mokymo(si), 

diferencijavimo ir individualizavimo ir pan. 

klausimais. 

Metodinių grupių 

nariai 

Per mokslo metus Mokytojai tobulina 

profesines kompetencijas 

dalyvaudami 

organizuojamuose 

nuotoliniuose 

mokymuose, seminaruose. 

Skaitmeninių mokymo priemonių taikymas ugdymo 

procese. Mokymo platformų EDUKA pamokos, EMA 

pratybos, Egzaminatorius informacinės elektroninės 

testavimo aplinkos BETA ir kt. panaudojimas 

pamokose. 

Metodinių grupių 

nariai 

Per mokslo metus Ugdoma skaitmeninė 

kompetencija. Mokiniai 

tobulina naudojimosi 

skaitmeninėmis mokymosi 

platformomis įgūdžius, 

gerėja mokinių NMPP, 

PUPP, VBE rezultatai. 

Pamokų/veiklų netradicinėse erdvėse organizavimas 

(gimnazijos muziejuje, Vilniaus ir kitų miestų 

muziejuose, bibliotekoje, Pabradės miesto kultūros 

centre, edukacinės pamokos - išvykos V. Mykolaičio- 

Putino ir V. Krėvės muziejuose IV g kl. mokiniams A. 

Puškino muziejuje Ig-IIg kl. mokinimas, pamoka- 

išvyka ,,Barokas Vilniuje vienuoliktoko akimis“ III- IV 

Pradinio ugdymo, 

lietuvių kalbos, 

užsienio kalbų, 

matematikos ir 

informacinių 

technologijų mokytojų 

dorinio ugdymo, kūno 

Per mokslo metus  Skatinama mokinių 

motyvacija, ugdomos jų 

pažinimo, asmeninės, 

socialinės kompetencijos. 

1-4 kl. mokytojas veda ne 

mažiau kaip 2 pamokas 

/veiklas per mėnesį. 
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g kl. mokiniams, dalyvavimas spektakliuose lietuvių, 

rusų, anglų kalbomis, integruoto technologijų kurso 

pamokos UAB „Intersurgical“, ir kitose įstaigose Iag ir 

Ibg klasių mokiniams,  tekstilės pamoka 5 kl. 

mokinimas gimnazijos muziejuje ir kt., edukacinės 

veiklos Pavoverės pasienio užkardoje, Generolo 

Silvestro Žukausko poligone, edukacinės išvykos 

rajone ir Lietuvoje, lankant kultūriness, istorines vietas 

8a, Iag ir IIag klasių mokiniams, 1 - 4 klasių mokiniams. 

kultūros, menų ir 

technologijų, gamtos 

ir socialinių mokslų 

mokytojų metodinių 

grupių nariai 

Mokinių akiračio 

plėtimas, tautiškumo, 

pilietiškumo sampratos 

formavimas, profesinių  

kompetencijų tobulinimas 

Integruotos geografijos pamokos 6-8, I-IIIg klasių 

mokiniams kartu su Asvejos ir Sirvėtos regioninių 

parkų, VĮ Valstybinių miškų urėdijos specialistais, 

mokomosios-pažintinės išvykos ir tiriamųjų darbų 

atlikimas Lietuvos saugomų teritorijų lankytojų 

centruose bei nacionalinių ir regioninių parkų 

teritorijose. 

Z. Čičiurkienė 2023 m. sausis- 

gruodis 

Pažinimo, pilietiškumo, 

kultūrinės, skaitmenininės 

kompetencijų ugdymas. 

Gamtos mokslų mokytojų vandens tiriamųjų darbų 

organizavimas mokiniams (UAB Pabradės valymo 

įrenginiuose). 

Daiva Morozienė 

Zita Daškevičienė 

Vilma Oginskienė 

2023 m. birželis Pažinimo, kultūrinės, 

skaitmenininės 

kompetencijų ugdymas. 

STEAM veiklų integravimas ikimokykliniame ugdyme, 

1-4 kl. mokinių ugdymo procese 

Ikimokyklinio, 

pradinio ugdymo 

metodinių grupių 

nariai 

Per mokslo metus Planuojamos 4-5 veiklos 

per metus 

Efektyvi pradinių klasių gamtamokslinės laboratorijos 

veikla – gebėjimų ugdymas naudojantis 1–4 kl. 

mokymo priemonėmis ir įranga, įsigytomis projekto 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų 

priemonėmis“ lėšomis, mokymo lėšomis. 

Pradinio ugdymo 

metodinės grupės 

nariai 

Per mokslo metus Ugdomi 1-4 klasių 

mokinių tiriamosios 

veiklos gebėjimai, 

kiekvienas pradinių klasių 

mokytojas veda  

4-6 veiklas per metus. 

1.1.2. Ugdymo 

proceso 

organizavimas 

įgyvendinant 

atnaujintą ugdymo 

1. Tarptautinės gamtosauginių mokyklų programos 

įgyvendinimas. 

 

2. Ilgalaikis ekonomikos ir verslumo projektas. 

Visų metodinių grupių 

mokytojai 

 
Matematikos ir 

informacinių 

2023 m. sausis- 

gruodis 

 

2023 m. vasaris-

balandis 

Bendrųjų kompetencijų 

ugdymas. 

Matematinio mąstymo 

ugdymas. Lyderystės 

skatinimas. 
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turinį, 

organizuojant 

ugdymą per 

kompetencijas  

,, Mano pirmasis verslas“ ( Jaunųjų bendrovių 

kūrimas, Verslo įgūdžių pasas, Jaunojo kolegos 

dienos). 

 

3. Dalyvavimas Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centro, Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos, Švenčionių rajono 

savivaldybės  finansuojamo projekto ,,Mokėk plaukti 

ir saugiai elgtis vandenyje“,  plaukimo pamokose. 

technologijų metodinis 

būrelis, mokytoja R. 

Jedik 

 

2-3 klasių mokytojai 

Per mokslo metus 

 

 

2023 m. sausis- 

gruodis 

 

Bendruomeniškumo 

ugdymas. 

Galimybė išbandyti naują 

fizinio aktyvumo formą. 

95 proc. mokinių įgyja 

plaukimo įgūdžių 

pradžiamokslį, išmoksta 

saugiai elgtis vandenyje. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės 

renginiai: 

1. Tarptautinės gamtosauginių mokyklų programos 

veiklų organizavimas. 

2.Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros 

pedagogų asociacijos  RIUKKPA projekto „Lietuvos 

mažųjų žaidynės“ vykdymas. 

3. VšĮ „Tikra mityba“ projekto „Sveikatiada“ 

vykdymas. 

4. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro 

projekto „Mano žalioji palangė“ vykdymas. 

 

 

Matematikos ir informacinių technologijų 

mokytojų metodinės grupės renginiai: 

1. Projektas ,,Šventinė matematika“ 5a ir 8a klasei. 

2. Projektas ,,Popierinis miestas“ 5a, 8a, IIbg klasėms. 

3. Integruotas matematikos ir ekonomikos projektas 

,,Mano asmeninis biudžetas“ IIag ir IIbg klasėms. 

4. Integruotas matematikos ir gamtos mokslų projektas 

,,Matematika mano kieme“ 5a, 8a, IIbg klasėms. 

5. Projektas ,,Kalendoriuje – šventinės dienos“. 

6 kl integruotas matematikos - geografijos projektas 

,,Mastelis". 

 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematikos 

mokytojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 m. sausis - 

gruodis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 m. kovas -

gruodis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendruomeniškumo ir 

gamtosauginių, 

kūrybiškumo, socialinių  

įgūdžių ugdymas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendruomeniškumo 

ugdymas, mokinių 

akiračio plėtimas, 

tautiškumo ir pilietiškumo 

sampratos formavimas. 
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7. Ig kl projektas ,,Simetrija karpiniuose ir aplink 

mus". 

8. 8 kl projektas ,,Brūkšninis kodas" IIg kl. integruotas 

matematikos- istorijos projektas ,,Matematikos ryšiai 

su istorija". 

9. 6 - IIg kl projektas ,,Laikas". 

10. 7 - IIg kl projektas ,,Lyja, lyja lietus". 

11. Projektas ,,Gimtadienio ornamentas“ 7b klasėje. 

12. Projektas „ Matematikos atspindys Lietuvos miestų 

ir miestelių herbuose ir vėliavose“ Ibg klasėje. 

13. Projektas ,, Erdvinių kūnų modelių panaudojimas 

gyvenime“ IIIg – IVg klasėms ( b lygiu 

besimokantiems mokiniams). 

 

Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės 

renginiai: 

Gamtosauginių mokyklų programos tęstiniai projektai 

„Žalioji palangė“ 

 

Trumpalaikis lietuvių kalbos projektas „Kalbu ir 

puoselėju  lietuvių kalbą“. Dailyraščio, diktanto 

rašymo, skaitovų, piešinių konkursai. 

 

Popietė „Pavasario linksmybės“. 

 

Integruotas ilgalaikis projektas „ Pabradė. Dabartis ir 

praeitis“. 

Rudens sporto šventė ,,Auksinis rudenėlis 2023“. 

Projektas „Lėlių teatras“. 

Tęstinis projektas ,,Kalėdų belaukiant“. 

Dalyvavimas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centro, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos, Švenčionių rajono savivaldybės  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 m. sausis - 

gruodis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdomi 1-4 kl. mokinių 

tiriamosios veiklos 

gebėjimai. 

Raštingumo ugdymas.  

Gero skaitytojo ir 

klausytojo bruožų 

ugdymas. Lyderystės 

skatinimas. 

Bendruomeniškumo 

ugdymas. 

 

Etnokultūrinių papročių ir 

tradicijų pažinimas bei 

puoselėjimas. 
Sveikos gyvensenos nuostatų 

įtvirtinimas. 
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finansuojamo projekto ,,Mokėk plaukti ir saugiai 

elgtis vandenyje“,  plaukimo pamokose. 

Mokomosios - pažintinės išvykos po rajoną, Lietuvą 1 

- 4 klasių mokiniams. 
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Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės 

renginiai: 

Meninio skaitymo konkurso organizavimas. 

Raštingiausio mokinio konkursas ,,Taisyklingai rašau- 

kalbą moku“. 

Literatūrinė- meninė kompozicija ,,Tėvynė mano 

širdyje“. 

Proto mūšis ,,Kalbos lobynas“. 

1. Renginys, skirtas V. Mykolaičio- Putino 130-osioms  

2. metinėms paminėti (III- IV g klasių mokiniams) 

Renginys, skirtas Vilniaus 700 metų jubiliejui 

paminėti ,,Kelionė laiku su prof. Alfredu 

Bumblausku" (I-IV g kl. mokiniams)  

3. Mokomoji-pažintinė ekskursija į Kauno Maironio ir 

S. Nėries muziejus (I-IV g klasių  mokiniams) 

4. Mokomoji- pažintinė ekskursija į Dubingius 

,,Barboros Radvilaitės laiškai Žygimantui Augustui" 

(7-8 kl. mokiniams) 

 

 

 

Lietuvių kalbos 

mokytojai 

 

 

2023 m. sausis-

gruodis 

 

 

Mokinių raštingumo 

ugdymas, bendrųjų 

kompetencijų ugdymas. 
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 Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės 

renginiai: 

Europos kalbų dienos šventė. 

Užsienio kalbų savaitė. 

Meninio skaitymo konkursas, skirtas Motinos dienai 

paminėti 

Išvyka į spektaklį anglų kalba 

 

Integruotas anglų kalbos ir istorijos projektas, skirtas 

Vasario 16 d. paminėti 

Netradicinė užsienio kalbų pamoka Valdovų rūmuose 

 

MG nariai 

MG nariai 

 

 

 

2023 m. vasario- 

gruodžio mėn.  

Akcentuoti Europos kalbų 

mokymosi svarbą vieningoje 

Europoje. 
 

Bendrųjų kompetencijų 

ugdymas. 
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 Gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės 

grupės renginiai:  

Akcija, skirta Lietuvos Laisvės gynėjų dienai paminėti. 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas. 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos 

minėjimas. 

Gedulo ir Vilties dienos minėjimas. 

Kariuomenės, Konstitucijos, Europos dienų 

minėjimas. 

Projektas „Sveikata visus metus“. 

Programa „Sveikatą stiprinanti mokykla“. 

Tarptautinis projektas „Mokyklos – Europos 

Parlamento ambasadorės“. 

Nacionalinė programa „Darni mokykla“. 

Nacionalinis aplinkosauginis projektas „Mes 

rūšiuojam“. 

Projektas „Pažintis su Dainavos kraštu“. 

Dorinio ugdymo, menų, technologijų ir fizinio ugdymo 

mokytojų metodinės grupės renginiai: 

 

Projektas „Valstybinės šventės“. 

Projektas „Kalendoriuje-šventinės dienos“. 

Integruotas dailės-technologijų projektas „Kaukės“ 

Integruoti dailės technologijų projektai „Dekoracijos ir 

gimnazijos interjero papuošimas per šventes“ 

Pamoka kartu su pasieniečiais. 

Gimnazijos mokinių žygis dviračiais ir programos 

Dofe žygis. 

Krepšinio, kvadrato, tinklinio varžybų organizavimas 

 

 

 

Gamtos ir socialinių 

mokslų mokytojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorinio ugdymo, 

menų, technologijų ir 

fizinio ugdymo 

mokytojai 

 

 

 

2023 m. sausis- 

gruodis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 m. sausis- 

gruodis 

 

 

 

Mokinių bendrųjų 

kompetencijų ugdymas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių bendrųjų 

kompetencijų ugdymas. 

1.1.3. Mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

vertinimo tvarkos 

tobulinimas 

Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų, pradinio 

ugdymo programos mokinių, visų mokomųjų dalykų 5 

– 8 ir I – IV gimnazijos klasių mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarkos tobulinimas. 

MG nariai 2023 m. balandis-

birželis 

Vertinant vaikų/mokinių 

pasiekimus nuo 2023 m. 

rugsėjo 1 d. 

vadovaujamasi atnaujinta 

Priešmokyklinio ugdymo 
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grupių vaikų, pradinio 

ugdymo programos 

mokinių, visų mokomųjų 

dalykų 5 – 8 ir I – IV 

gimnazijos klasių mokinių 

pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarka.  

1.1.4. Savivaldaus 

mokymosi 

organizavimas, kad 

kiekvienas 

mokinys įgytų 

savivaldaus 

mokymosi 

gebėjimų 

eNMPP   mokinių rezultatų stebėsena ir analizė, 

aptarimas, pagalbos priemonių mokiniams numatymas 

ir įgyvendinimas. 

4, 6 klasių, 

matematikos, lietuvių 

kalbos mokytojai 

2023 m. gegužė– 

birželis 

Stebimi ir analizuojami 

eNMPP rezultatai. 

Nustatomos tobulintinos 

mokomųjų dalykų dalykų 

temos, numatomos 

priemonės pasiekimams 

gerinti. 

Mokinių pa(si)rengimas dalyvauti PUPP ir VBE. 

Mokinių rezultatų stebėsena ir analizė, aptarimas,  

pagalbos priemonių mokiniams numatymas ir 

įgyvendinimas. 

Lietuvių kalbos, 

matematikos ir 

informacinių 

technologijų, gamtos 

ir socialinių mokslų, 

menų ir technologijų 

metodinių grupių 

nariai 

2023 m. sausis- 

gruodis 

Stebimi ir analizuojami 

rezultatai. Nustatomos 

tobulintinos mokomųjų 

dalykų dalykų temos, 

numatomos priemonės 

pasiekimams gerinti. 

Pagalbos modelio „Draugas – draugui“ taikymas, kai 

mokiniai padeda vieni kitiems siekti ugdymosi tikslų. 

Užsienio kalbų 

mokytojų metodinės 

grupės nariai 

2023 m. sausis- 

gruodis 

Mokinių individualios 

pažangos pagerėjimas. 

Trišaliai susitikimai. MG nariai 2023 m. sausis- 

gruodis 

Kiekvienas mokinys įgyja 

savivaldaus mokymosi 

gebėjimų. Tėvai aktyviai 

dalyvauja ugdymo(si) 

procese. 

1.2. Uždavinys. Siekti mokinių atsakomybės už savo mokymąsi ir asmeninę pažangą 
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1.2.1. Mokinių 

mokymosi 

pažangos 

stebėsenos 

duomenų 

panaudojimas 

tolimesnio ugdymo 

planavimui 

Grįžtamojo ryšio internetinės reflektavimo sistemos 

Reflectus naudojimas mokinių pažangai fiksuoti. 

 

MG nariai Per mokslo metus Individualios mokinių 

pažangos fiksavimas ir 

analizavimas, mokinių 

asmeninės pažangos 

gerėjimas. 

 1-4 klasių mokytojų  kurtų ir naudojamų motyvavimo 

bei mokymosi pažangos stebėsenos sistemų, įvairių IT 

programėlių (pvz.: „Clasdojo“, „Plickers“) naudojimas 

Pradinio ugdymo 

mokytojų metodinė 

grupė 

Per mokslo metus Individualios mokinių 

pažangos fiksavimas ir 

analizavimas 

1.2.2. Mokinio 

asmeninės 

pažangos 

susiejimas su 

dalyvavimu 

neformaliojo 

ugdymo(si) 

veiklose 

Bendradarbiaujant su jaunimo ir kt. organizacijomis, 

suteikti mokiniams žinių apie savanorystę. Klasių 

vadovai surengia 1-2 klasės valandėles savanorystės 

tema. 

Klasių vadovų 

metodinė grupė 

Per mokslo metus Ugdoma ir stiprinama 

socialinė kompetencija. 

1.2.3. Mokinių 

dalyvavimas 

rajono, 

respublikiniuose ir 

kt. konkursuose, 

olimpiadose, 

varžybose, 

projektuose 

Mokinių rengimas dalyvauti matematikos, 

informatikos, ekonomikos rajono olimpiadose bei 

respublikos edukaciniuose, informaciniuose 

konkursuose „Bebras“, „Olympis“, „Pangea“, „Kings“ 

„Kengūra“, „Kalbų kengūra“, tarptautiniame vertimų 

konkurse „Mano žvilgsnis“ 

MG nariai Per mokslo metus 

 

 

 

 

Mokinių asmeninės 

pažangos augimas. 

Mokiniai tampa 

laimėtojais, prizininkais. 

 Viktorinos Švenčionių rajono 3-4 klasių mokiniams  

(Sveikos gyvensenos projekto „Augu sveikas ir 

laimingas“ veikla) organizavimas 

 

 2023 m. gegužės 

mėn. 

Bendrųjų kompetencijų, 

mokinių savarankiškumo, 

lyderystės ugdymas. 

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių 

dalyvavimas programose „eTwinning“ ir „STEAM 

visus metus“. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Per mokslo metus Vaikų/mokinių asmeninės 

pažangos augimas. 
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Dalyvavimas rajoniniuose ir respublikiniuose 

mokomųjų dalykų renginiuose (visų mokomųjų dalykų 

olimpiadose, konkurse „Mano herojus Biblijoje“, 

kvadrato, krepšinio varžybose ir kt.). 

MG nariai Per mokslo metus Mokinių asmeninės 

pažangos augimas. 

Mokiniai tampa 

laimėtojais, prizininkais. 

Dalyvavimas rajoninėje konferencijoje „Ką gali 

žmogaus rankos“ 

B. Stulgaitytė 2023 m. balandis- 

gegužė 

Pilietiškumo 

kompetencijos ugdymas. 

II tikslas. Saugios ir sveikos ugdymosi aplinkos, sudarančios sąlygas mokinio asmenybės augimui, kūrimas 

2.1. Uždavinys. Užtikrinti mokinių poreikių išsiaiškinimą, dalyvavimą programose, projektuose 

2.1.1. Nuoseklus 

prevencinių, 

socialinių-emocinių 

ugdymo programų 

vykdymas 

Dalyvavimas Veiksmo savaitėje be patyčių.  MG nariai 2023 m. kovas – 

balandis 

Mokinių akiračio 

plėtimas, bendravimo, 

pilietiškumo sampratos 

formavimas. 

 Virtualus skaitovų sveikinimas ,,Ačiū Tau, 

Mokytojau!“ 

Švietimo pagalbos 

specialistai 

2023 m. balandis-

spalis 

Socialinių įgūdžių, 

estetinis, meninis  

ugdymas 

 Trumpalaikis projektas ,,Naminiai gyvūnai šalia 

mūsų“ 

Specialiosios 

lavinamosios klasės 

mokytoja Valentina 

Ingelevič , socialinių 

įgūdžių klasės 

mokytojas  Jan 

Ingelevič 

2023 m. lapkritis Socialinių įgūdžių 

ugdymas 

 Sveikatinimo projekto rengimas ir įgyvendinimas 5-8, 

I-IV gimnazijos klasių mokiniams.  

 

Socialinė pedagogė N. 

Volujevič 

2023 m. gegužė - 

gruodis 

Socialinės, emocinės ir 

sveikos gyvensenos 

kompetencijos ugdymas 

 LSOK rinktinės slidinėjimo stovykla. 

Straipsnis rajono laikraštyje apie LSOK sportinę veiklą 

Socialinių įgūdžių 

klasės mokytojas 

Česlavas Šerėjus 

2023 m. sausis, 

kovas, balandis 

Asmeninės pažangos 

augimas. Socialinių 

įgūdžių ugdymas 
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 Projektas ,,Sveika gyvensena per kūrybą“ Specialiosios 

lavinamosios klasės 

mokytoja Regina 

Lavrinovič 

 

2023 m. sausis-

birželis 

Socialinių įgūdžių, 

sveikos gyvensenos 

ugdymas 

 Projektas ,,Daržovės ir vaisiai-sveika ir gražu“ Specialiosios 

lavinamosios klasės 

mokytoja Regina 

Lavrinovič 

 

2023 m. sausis-

lapkritis 

Socialinių įgūdžių, 

sveikos gyvensenos 

ugdymas 

 Respublikinis virtualus specialiųjų poreikių turinčių 

asmenų vaizdo darbų projektas -paroda  ,,Mano 

Kalėdos” 

Specialiosios 

lavinamosios klasės 

mokytoja Regina 

Lavrinovič 

 

2023 m. sausis, 

gruodis 

Socialinių įgūdžių 

ugdymas, estetinis, 

meninis lavinimas 

 Gyvenimo įgūdžių ugdymas 5-8, specialiųjų 

(lavinamųjų) klasių mokiniams. Edukacinių 

užsiėmimų 

„Bingo“ arba socialinių įgūdžių ugdymas kitaip“. 

,,Statau draugystės ir savęs pažinimo bokštą“. ,,Kopiu į 

atsiprašymų kalną“ organizavimas.   

 

Socialinė  pedagogė 

Natalija Vojulevič 

Per metus Socialinės, emocinės ir 

sveikos gyvensenos 

kompetencijos ugdymas 

 LRT televizijos projektas „Matau tave“ tolerancijos 

dienos minėjimui 

L.Andrukianec 2023 m. lapkritis Mokinių akiračio 

plėtimas, bendravimo, 

pilietiškumo sampratos 

formavimas. 

 Dalyvavimas LMNŠC tęstiniame ilgalaikiame saugaus 

eismo projekte „Augu saugus ir atsakingas“. 

Pradinio ugdymo 

metodinės grupės 

mokytojai 

2022 m. sausis – 

balandis 

Socialinės, emocinės ir 

sveikos gyvensenos 

kompetencijos ugdymas 

Patyčių dėžutės” (patyčių prevencija) koordinavimas 

gimnazijoje 

Socialinis pedagogas 2023 m. sausis-

gruodis 

Socialinės, emocinės ir 

sveikos gyvensenos 

kompetencijos ugdymas. 
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2.1.2.  

Pedagoginės, 

psichologinės, 

socialinės pagalbos 

teikimas 

Mokinių individualių ugdymosi poreikių atpažinimas Dalykų mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

2023 m. sausis-

gruodis 

Tikslingos pagalbos 

mokiniams suteikimas. 

 Mokinių, turinčių socialinių – pedagoginių problemų, 

konsultavimas. 

Socialinis pedagogas, 

psichologas 

2023 m. sausis – 

gruodis 

Socialinės, emocinės ir 

sveikos gyvensenos 

kompetencijos ugdymas. 

Mokinių, kurių šeimoms taikoma atvejo vadyba, 

stebėjimas, konsultavimas, priežiūra. 

Socialinis pedagogas, 

klasių vadovai, VGK 

2023 m. sausis – 

gruodis 

Socialinės, emocinės ir 

sveikos gyvensenos 

kompetencijos ugdymas. 

2.1.3. Reguliariai 

tirti mokinių 

socialinius, 

emocinius 

poreikius ugdymosi 

aplinkai gerinti 

Nuolatinis spec. poreikių mokinių poreikių tyrimas, 

stebėjimas, jų atsparumo socialinėms situacijoms 

didinimas, socialinių įgūdžių formavimas 

bendradarbiaujant su pagalbos mokiniui specialistais. 

Visų metodinių grupių 

mokytojai, socialinis 

pedagogas 

2023 m. sausis- 

gruodis 

Socialinės, emocinės ir 

sveikos gyvensenos 

kompetencijos ugdymas. 

 Tyrimas ,,Penktokų adaptacijos ypatumai“ 5 klasių 

mokiniai. 

Psichologas 2023 m. spalis- 

gruodis 

Socialinės, emocinės ir 

sveikos gyvensenos 

kompetencijos ugdymas. 

Pedagoginis tyrimas ,,Mokinių mokymosi motyvacija“ 

5-8, I-IV klasių mokiniai. 

Socialinis pedagogas 2023 m. spalis Socialinės, emocinės ir 

sveikos gyvensenos 

kompetencijos ugdymas. 

2.1.4. Įgalinanti 

mokytis fizinė 

aplinka 

Edukacinių aplinkų modernizavimas atnaujinant 2-3 

pradinio ugdymo kabinetus, ikimokyklinio ugdymo 

grupių vaikų žaidimų aikšteles. 

Metodinė taryba, 

administracija 

Per mokslo metus 

 

 

 

 

Socialinės, emocinės ir 

sveikos gyvensenos 

kompetencijos ugdymas. 

2.2.  Uždavinys. Siekti mokinių lyderystės 
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2.2.1. Mokinių 

tarybos ir 

Prezidento veiklų 

aktyvinimas 

Organizuojami mokymai naujai išrinktos Mokinių 

tarybos nariams apie sprendimų priėmimą gimnazijoje, 

susitarimų tvarkų kūrimą ir kt. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

2023 m. kovas Pilietiškumo 

kompetencijos ugdymas. 

 Mokinių apklausos dėl siūlymų edukacinių erdvių, 

kultūros ir tradicijų tobulinimui organizavimas ir 

pasiūlymų suformulavimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, Mokinių 

taryba 

2023 m. balandis Kūrybiškumo ir 

pilietiškumo 

kompetencijos ugdymas. 

2.2.2. Susitarimų 

kultūros 

stiprinimas klasės 

gyvenime 

Klasėse ne rečiau kaip 2 kartus per mokslo metus 

aptariami priimtų susitarimų dėl uniformos dėvėjimo, 

elgesio laikymasis. 

Mokinių taryba, klasių 

vadovai 

2023 m. balandis, 

rugsėjis 

 

 

Pilietiškumo 

kompetencijos ugdymas 

5 % klasių mokinių įsitraukia į savanoriškas veiklas, 

dalyvavime DofE, gamtosauginių mokyklų ir kt. 

programose, į neformaliojo švietimo veiklas. 

Mokinių taryba, klasių 

vadovai, ugdymo 

karjerai specialistas 

2023 m. vasaris-

gruodis 

Socialinės, emocinės ir 

sveikos gyvensenos, 

pilietiškumo, 

kūrybiškumo 

kompetencijų ugdymas. 

III tikslas. Bendradarbiavimu, įsipareigojimais ir atsakomybe grindžiamos bendruomenės kūrimas 

3.1. Uždavinys. Stiprinti bendruomenės narių bendrystę, dialogą, mokymąsi vieniems iš kitų ir sutelktumą 

3.1.1. Bendrystės 

stiprinimas, bendrų 

veiklų, kuriose 

dalyvauja 

mokytojai, 

mokiniai, tėvai, 

organizavimas 

Dalyvavimas gimnazijoje organizuojamose šventėse, 

renginiuose ir veiklose (valstybinių švenčių minėjimas, 

atmintinų dienų minėjimas). 

 

MG nariai Per mokslo metus Bendruomeniškumo 

stiprinimas. 

 

 Sporto renginių (mokytojų-mokinių tinklinio varžybų 

organizavimas, sporto švenčių, įtraukiant tėvelius 

organizavimas, tarpklasinių kvadrato varžybų, tinklinio 

turnyro organizavimas. 

MG nariai Per mokslo metus Bendruomeniškumo 

stiprinimas. 

 



25 
 

 Gimnazijos erdvių puošimas mokinių ir mokytojų 

darbais valstybinių, tautinių švenčių progomis. 

J. Žeromskaja, Ž. 

Semaško,  

MG nariai 

Per mokslo metus Kultūrinės kompetencijos 

stiprinimas, vertybinių 

nuostatų ugdymas. 

 Mokslo metų pabaigos švenčių organizavimas Pradinio ugdymo 

mokytojų metodinė 

grupė, Mokinių taryba 

2023 m. birželio 

mėn. 

Bendruomeniškumo 

stiprinimas, galimybė 

mokiniams išbandyti save 

įvairiose veiklose 

3.1.2. Mokytojų 

kolegialumo, 

bendradarbiavimo 

ir sutelktumo 

stiprinimas 

Skaitmeninių ir kitų mokymo priemonių, naudojamų 

ugdymo turinio įgyvendinimui, analizė, poreikio 

kitiems mokslo metams numatymas ir siūlymų 

teikimas. 

MG nariai 2023 m. kovas-

rugpjūtis 

Skatinama mokinių 

motyvacija, ugdomos jų 

pažinimo, asmeninės, 

skaitmeninė 

kompetencijos. 

Mokinių ir mokytojų 

asmeninės pažangos 

augimas. 

Edukacinė išvyka pedagogų bendruomenei. Gimnazijos 

administracija 

2023 m. spalio 

mėn.  

Stiprinama mokytojų 

bendrystė, dalykinės 

kompetencijos. 

Pranešimų ,,Ką turėtume žinoti apie 

įtraukųjį  ugdymą?“ (Kas tai yra įtraukusis ugdymas?; 

Kokių sutrikimų turintys vaikai taps ugdymo proceso 

dalyviais? ir kt.)  parengimas ir pristatymas gimnazijos 

bendruomenei . 

Specialusis 

pedagogas, 

psichologas 

1 kartą per 

mokslo metus 

Stiprinama mokytojų 

bendrystė, dalykinės 

kompetencijos. 

3.1.3. Tėvų 

dalyvavimo 

Gimnazijos 

gyvenime 

aktyvinimas- 

Tėvų dienų organizavimas gimnazijoje. MG nariai 2023 m. gegužė, 

spalis 

Tėvai aktyviai įsitraukia į 

gimnazijos gyvenimą. 

 Pirmųjų  klasių mokinių ,,Abėcėlės šventė“. 1 klasių mokytojos 2023 m. balandis Bendruomeniškumo 

ugdymas. 
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 Renginys ,,Aš, tėtis ir mama -sportuojanti šeima“ 

(sveikos gyvensenos projekto „Augu sveikas ir 

laimingas“ veikla). 

Pradinio ugdymo 

mokytojai 

2023 m. gegužė Tėvai aktyviai dalyvauja 

gimnazijos gyvenime, 

ugdomas 

bendruomeniškumo 

jausmas 

Organizuojami netradiciniai  tėvų susirinkimai, 

trišaliai susitikimai. 

MG nariai 2023 m. kovas- 

lapkritis 

Tėvai aktyviai dalyvauja 

gimnazijos gyvenime. 

Per metus klasėje organizuojama bent 1 netradicinė 

pamoka/veikla „Mano profesija“ (veda tėvai) 

Klasių vadovų 

metodinė grupė 

2023 m. balandis- 

lapkritis 

Skatinamas 

bendruomeniškumas 

 

 

15. 2023 metų metinio veiklos plano įgyvendinimui skiriamos lėšos  

Kultūros, švietimo ir sporto programa 

Finansavimo šaltinis- - 03.04.01.02. (tūkst. Eur) 

Sudaryti sąlygas įgyvendinti Bendrąsias ugdymo programas (kodas N) 

Išlaidos  Iš viso I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 

Komunalinių 

paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

2 1 1 - - 

Sudaryti sąlygas įgyvendinti Bendrąsias ugdymo programas (kodas H) 

Išlaidos Iš viso I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 

Prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos: 

15,9 15,9    

Mitybos 6,0 6,0    
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Transporto 

išlaikymo ir 

transporto įsigijimo 

     

Komunalinių 

paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

9,6 9,6    

Kitų prekių ir 

paslaugų įsigijimo 

išlaidos: 

0,3 0,3    

    

Sudaryti sąlygas įgyvendinti Bendrąsias ugdymo programas (kodas Ū) 

Išlaidos Iš viso I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 

Iš jų: 33,3 8,0 8,0 8,0 9,3 

Darbo užmokestis ir 

socialinis draudimas 

20,6 5,2 5,2 5,1 5,1 

Prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

(komunalinės 

paslaugos): 

12,7 2,8 2,8 2,9 4,2 

Sudaryti sąlygas įgyvendinti Bendrąsias ugdymo programas (kodas K) 

Išlaidos Iš viso I 

ketvirtis 

II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 

 2145,4 548,1 895,9 182 519,4 

Darbo užmokestis ir 

socialinis draudimas 

2098,7 530,5 871,2 181 516 
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Kvalifikacijos 

kėlimo išlaidos 

5,9 1,2 2,5  2,2 

Informacinių 

technologijų prekių 

ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

9,6 1,8 6,6  1,2 

Kitų prekių ir 

paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

11,2 4,6 5,6 1  

Socialinės išmokos 

(pašalpos) 

10 5 5   

Darbdavių socialinė 

parama 

     

Ilgalaikio 

materialiojo turto 

kūrimo ir įsigijimo 

išlaidos 

10 5 5   

Sudaryti sąlygas įgyvendinti Bendrąsias ugdymo programas (kodas S) 

Išlaidos Iš viso I 

ketvirtis 

II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 

Prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos: 

75 29,4 24 13,6 8 

Mitybos išlaidos 63 22 22 12 7 

Ryšių įrangos ir 

ryšių paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

0,3 0,1 0,1 0,1  
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Komunalinių 

paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

3,7 2,3 0,5 0,5 0,4 

Kitų prekių ir 

paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

8 5 1,4 1 0,6 

Sudaryti sąlygas įgyvendinti Bendrąsias ugdymo programas (kodas B) 

Išlaidos Iš viso I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 

 987,3 364,1 320,7 198,5 104 

Darbo užmokestis ir 

socialinis 

draudimas 

638,8 202,9 202,9 167,1 65,9 

Medikamentų ir 

medicininių prekių 

bei paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

2 2    

Ryšių įrangos ir 

ryšių paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

2,1 1 0,7 0,2 0,2 

Transporto 

išlaikymo ir 

transporto įsigijimo 

išlaidos 

20 9 5 2 4 

Aprangos ir 

patalynės  įsigijimo 

bei priežiūros 

išlaidos 

3,8 2 1,8   
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Komandiruočių 

išlaidos 

0,4 0,4    

Materialiojo turto 

paprastojo remonto 

prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

5 3 1,6 0,4  

Kvalifikacijos 

kėlimo išlaidos 

1,5 0,6 0,3 0,3 0,3 

Informacinių 

technologijų prekių 

ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

11,9 4,5 3,5 2,4 1,5 

Komunalinių 

paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

203,7 90 83,7 10 20 

Kitų prekių ir 

paslaugų įsigijimo 

išlaidos  

82,3 32,9 21,2 16,1 12,1 

Darbdavių socialinė 

parama 

5 5    

Materialiojo ir 

nematerialiojo turto 

įsigijimo išlaidos 

10,8 10,8    

Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos programa 

Finansavimo šaltinis- - 04.01.01.02. (tūkst. Eur) 

Socialinė parama mokiniams (kodas D) 

Išlaidos Iš viso I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 
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Socialinė parama 

natūra 

50 16,8 15 4,9 13,3 

 

PRITARTA 

Gimnazijos tarybos protokoliniu 

nutarimu (2023-02-02 protokolas Nr. BR-24 ) 
 

 


