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VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS TARYBOS 2021 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA  
 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Data Vykdytojai Vertinimo kriterijai Informacija apie įgyvendinimą 

I PRIORITETAS 

Kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas 

I STRATEGINIS TIKSLAS 
Siekti gimnazijos ir kiekvieno bendruomenės nario ūgties. 

1.Tikslas. Gerinti ugdymo kokybę orientuojantis į kiekvieno mokinio pažangą. 

1.2. Uždavinys. Tobulinti mokinio individualios pažangos stebėseną, fiksavimą ir rezultatų naudojimą. 

1.2.1

. 

Dalyvauti gimnazijos 

ugdymo plano 2020–2021 

m. m. įgyvendinimo 

aptarime ir ugdymo plano 

projekto 2020–2021 m. m. 

rengime 

I 

pusmetis 

Gimnazijos 

tarybos nariai 

Aptartas gimnazijos ugdymo 

plano 2020–2021 m. m. 

įgyvendinimas, pateikti 

siūlymai dėl gimnazijos 

ugdymo plano 2021–2022 m. 

m. tikslų, nuostatų, principų. 

ĮGYVENDINTA.  
GT išanalizavo gimnazijos ugdymo plano 

2021–2022 m. projektą, pateikė pastabas ir 

pasiūlymus dėl jo koregavimo. 

1.2.2

. 

Gimnazijos vertinimo 

sistemos analizė ir 

pasiūlymų dėl jos 

tobulinimo teikimas 

I 

pusmetis 

Gimnazijos 

tarybos nariai 

Pateikti ir įgyvendinti 

siūlymai dėl vertinimo 

sistemos tobulinimo 

ĮGYVENDINIMAS TĘSIAMAS. 

Gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos aprašas parengtas ir 

patvirtintas  2021 m. rugpjūčio 31 d. Su minėtu 

dokumentu GT nariai susipažino, jį išnagrinėjo, 

rengiamas raštas dėl minėto teisės akto 

papildymo, redagavimo. 

1.3. Uždavinys. Plėtoti kiekvieno mokinio bendrąsias ir dalykines kompetencijas. 

1.3.1

. 

Organizuoti konkursą 

aukštus/ reikšmingus 

rezultatus moksle, 

visuomeninėje (gimnazijos 

Metų 

eigoje 

Gimnazijos 

tarybos nariai 

Visa gimnazijos 

bendruomenė 

Parengti konkurso nuostatai, 

gautas privačių asmenų 

finansavimas. 

Apdovanoti konkurso 

ĮGYVENDINTA. Metų eigoje organizuotas 

konkursas „Metų verdenietis“ aukštus 

rezultatus moksle pasiekusiems moksleiviams 

apdovanoti. Atrinktas nugalėtojas apdovanotas 



vardą garsinančioje) 

veikloje, pasiekusiam 

moksleiviui ir jo pedagogui 

premijai/stipendijai gauti  

nugalėtojai (mokinys ir 

mokytojas) 

pinigine premija. 

II STRATEGINIS TIKSLAS 

Puoselėti tautos kultūros tradicijas bei įgyvendinti STEAM ugdymo kryptį. 

2 Tikslas. Stiprinti tautinio, pilietinio ugdymo ir gamtamokslinio raštingumo kompetencijas. 

2.1. Uždavinys. Kryptingai, nuosekliai ir patraukliai ugdyti mokinių pilietiškumą ir tautiškumą.  

2.1.1

. 

Organizuoti pilietiškumo 

savaitę „100 proc. Lietuvos 

pilietis“ 

 

Spalio 

mėn. 

25-29 d. 

Gimnazijos 

tarybos nariai 

Visa gimnazijos 

bendruomenė 

Organizuota integruota 

pilietinio ugdymo veikla, 

paskatinusi mokinių, 

mokytojų ir tėvų  pilietinę 

visuomeninę veiklą, 

domėjimąsi Lietuvos istorija, 

kalba, gamta, menais ir 

amatais.  

ĮGYVENDINTA. Paskutinę 2021 m. spalio 

mėnesio savaitę gimnazijoje vyko pilietiškumo 

savaitė „Verdenietis – Lietuvos pilietis“. Jos 

metu organizuoti renginiai gilinantys lietuvių 

kalbos, gamtos, istorijos žinias, suteikę 

galimybę pabandyti kai kuriuos amatus.  

II PRIORITETAS 

Palankios ugdymo(si) aplinkos kūrimas 

I STRATEGINIS TIKSLAS 

Pozityvios emocinės aplinkos, lemiančios gerą mokinių ir gimnazijos darbuotojų savijautą gimnazijoje, kūrimas. 

3. Tikslas. Stiprinti bendruomenės sutelktumą įgyvendinant gimnazijos veiklos tikslus ir uždavinius. 

3.1. Uždavinys. Skatinti pasidalytąją lyderystę stiprinant tarpasmeninės komunikacijos kompetenciją  

3.1.1

. 

Parengti gimnazijos tarybos 

metinį veiklos planą 2021 

m. 

Kovo 

mėn. 

Gimnazijos 

tarybos nariai 

Parengtas gimnazijos tarybos 

metinis veiklos planas, 

numatytos priemonės tikslo ir 

uždavinių įgyvendinimui. 

ĮGYVENDINTA. Gimnazijos tarybos metinis 

veiklos planas parengtas ir patvirtintas 2021 m. 

kovo 4 d. protokolu Nr. 4. 

3.1.2

.  

Dalyvauti rengiant 

gimnazijos strategiją ir 

veiklos prioritetus, aptarti 

gimnazijos metinio veiklos 

plano tikslus, uždavinius bei 

jų įgyvendinimo priemones. 

Metų 

eigoje 

Gimnazijos 

tarybos nariai 

Suderintas Verdenės 

gimnazijos metų veiklos 

planas, suderinta įstaigos 

strategija ir veiklos 

prioritetai. Pateikti 

pasiūlymai dėl gimnazijos 

veiklos tikslų, uždavinių ir jų 

įgyvendinimo priemonių. 

ĮGYVENDINTA. Verdenės gimnazijos metų 

veiklos planas suderintas, suderinta įstaigos 

strategija ir veiklos prioritetai. Gimnazijos 

vadovams pateikti pasiūlymai dėl gimnazijos 

veiklos tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo 

priemonių. 



3.1.3

. 

Parengti ir patvirtinti 

gimnazijos tarybos 

nuostatus 

Gegužės  

mėn. 

Gimnazijos 

tarybos nariai 

Parengti ir patvirtinti 

gimnazijos tarybos nuostatai 
ĮGYVENDINIMAS TĘSIAMAS. 

Atsižvelgiant į gimnazijos 2021 m. rugpjūčio 

26 d.  atnaujintus nuostatus, rengiami GT 

nuostatai. Juos planuojama patvirtinti 2022 m. 

kovo mėn. 

3.2. Uždavinys. Puoselėti bendradarbiavimu ir pagarba grįstą organizacijos kultūrą. 

3.2.1

. 

Inicijuoti verdeniečių etikos 

kodekso rengimą 

II- III 

ketv. 

Gimnazijos 

tarybos nariai, 

Gimnazijos 

moksleiviai, 

klasių vadovai 

Parengtas ir patvirtintas 

verdeniečių etikos kodeksas 

ĮGYVENDINIMAS TĘSIAMAS.  Dėl 

nuotolinio ugdymo verdeniečių etikos kodeksas 

pradėtas rengti vėliau, praėjusių metų rudenį. 

Baigti šio dokumento rengimą planuojama 2022 

m. I ketvirtį.  

 

3.3. Uždavinys. Gerinti mikroklimatą puoselėjant gimnazijos vertybines nuostatas. 

3.3.1

. 

Organizuoti Padėkos dienos 

šventę 

Gruodžio  

mėn. 

Gimnazijos 

tarybos nariai 

Visa gimnazijos 

bendruomenė 

Organizuota Padėkos dienos 

šventė 

NEĮGYVENDINTA. Dėl šalyje 

susiklosčiusios epidemiologinės situacijos 

įvestų šalyje ribojimų renginio organizavimo 

atsisakyta.  

3.3.2

. 

Organizuoti konkursą 

„Draugiškiausia klasė“ 

II-IV 

ketv. 

Gimnazijos 

tarybos nariai 

Visa gimnazijos 

bendruomenė 

Parengti konkurso nuostatai, 

apdovanoti konkurso 

nugalėtojai 

ĮGYVENDINTA. Metų eigoje organizuotas 

bendrystę, draugiškumą, pagarbius tarpusavio  

santykius skatinantis konkursas 

„Verdenietiškiausia klasė“, kurio metu atrinkta 

nugalėjusi klasė apdovanota kelione – 

edukacine išvyka. 

3.3.3

. 

Inicijuoti psichologinius 

kursus, skatinančius 

pagarbių ir tvarių santykių 

kūrimą tarp mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

II - III 

ketv. 

Gimnazijos 

tarybos nariai 

Organizuoti psichologiniai 

kursai gimnazijos 

bendruomenei 

ĮGYVENDINTA. Psichologiniai kursai, 

skatinantys pagarbių ir tvarių santykių kūrimą 

tarp mokinių, mokytojų ir tėvų inicijuoti, dėl jų 

organizavimo kreiptasi į Visagino švietimo 

pagalbos tarnybą bei į potencialius kurso 

organizatorius.  

3.4. Uždavinys. Užtikrinti saugią, sveiką mokymo(si) aplinką. 

3.4.1

. 

Išanalizuoti ir pateikti 

pasiūlymus dėl maitinimo 

organizavimo tobulinimo 

II -III 

ketv. 

Gimnazijos 

tarybos nariai 

Visa gimnazijos 

bendruomenė 

Pateikti ir įgyvendinti 

siūlymai dėl maitinimo 

organizavimo tobulinimo  

ĮGYVENDINTA. Maitinimo organizavimo 

gimnazijoje tvarkos aprašas išanalizuotas, 

gimnazijos vadovams pateikti siūlymai dėl jo 

koregavimo. 



II STRATEGINIS TIKSLAS 

Modernizuoti ugdymo procesą užtikrinant inovatyvią ugdymo(si) aplinką. 

4. Tikslas. Efektyvinti gimnazijos veiklą išnaudojant šiuolaikinių komunikavimo priemonių galimybes  

4.1. Uždavinys. Kryptingai ir efektyviai valdyti gimnazijos veiklos procesus ir išteklius.  

4.1.1

. 

Organizuoti apklausą dėl 

GPM lėšų panaudojimo, 

teikti pasiūlymus dėl jų 

panaudojimo 

Kovo 

mėn. 

Gimnazijos 

tarybos nariai, 

Klasių vadovai 

 

Organizuota apklausa ir 

pateikti siūlymai dėl surinktų 

GPM lėšų panaudojimo  

ĮGYVENDINTA. Praėjusių metų kovo mėnesį 

organizuota gimnazijos bendruomenės apklausa 

dėl surinktų GPM lėšų panaudojimo. Siūlymai 

pateikti gimnazijos vadovams. 

4.2. Uždavinys. Kurti edukacines erdves, orientuotas į šiuolaikinius poreikius. 

4.2.1

. 

Inicijuoti laisvalaikio erdvės 

sukūrimą 

Metų 

eigoje 

Gimnazijos 

tarybos nariai 

 

Įrengta laisvalaikio erdvė ĮGYVENDINTA. Praėjusių metų pabaigoje 

gimnazijos vadovams pateikėme siūlymą – 

prašymą įrengti gimnazijoje laisvalaikio erdvę. 

Geranoriškai reaguodama į mūsų prašymą, 

gimnazijos administracija organizavo 

laisvalaikio erdvės sukūrimą, jo įrengimas I – 

ojo gimnazijos pagrindinio pastato aukšto fojė 

planuojamas 2022 m. I pusmetį.   

 


