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ŠALČININKŲ R. BUTRIMONIŲ ANOS KREPŠTUL GIMNAZIJOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 2021 metai – Asmenybė ir istorija  

 

Gimnazijos vizija: 

Laiminga, moderni, nuolat besimokanti ir besikeičianti, telkianti bendruomenę bendrai veiklai, ugdančiai brandžią asmenybę. 

Vertybės 

 Pagarba ir savigarba 

 Bendravimas ir bendradarbiavimas 

 Saugumas ir atsakingumas 

 Verslumas (iniciatyvumas, lyderystė, atvirumas pokyčiams, kūrybiškumas, pozityvumas) 

Misija: 

Ugdyti visapusiškai išsilavinusius, kūrybingus, verslius, aktyvius, pozityvias gyvenimo vertybes turinčius piliečius, gebančius pažinti save ir 

sėkmingai integruotis į nuolat besikeičiančią visuomenę. 

 

Mokyklos prioritetai: 

 Akademinė ir individuali pažanga. 

 Sveika gyvensena. 

 Skaitmeninio  turinio įgyvendinimo skatinimas 

2020 metų gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai: 

 

Pliusai Minusai 

1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga (rezultatyvumas, stebėsenos 

sistemingumas, pažangos pagrįstumas, atsakomybė). 
3.2.2. Virtualios aplinkos 

 (tikslingumas, įvairiapusiškumas). 

2.4.1. Vertinimas ugdymui (vertinimo kriterijų aiškumas, vertinimo 

būdai, pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys). 
4.2.1. Veikimas kartu (bendradarbiavimo kultūra, kolegialus 

mokymasis). 

4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai (veiklos kryptingumas, 

vizijos bendrumas, planų gyvumas, optimalus išteklių paskirstymas, 

sprendimų pagrįstumas, tobulinimo kultūra). 

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga (optimalumas, visybiškumas, 

efektyvumas, pasiekimų asmeniškumas). 

4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais/globėjais (pažinimas ir sąveika, 

į(si)traukimas). 
 

2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu (santykiai ir mokinių savijauta; 

narystė ir bendrakūra; veiklos, įvykiai ir nuotykiai; darbinga tvarka). 
 



 

 

I STRATEGINIS TIKSLAS:  Nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys mokytojai sudaro stiprią komandą.  

Uždavinys 1. Stiprinti motyvaciją ir skatinti mokytojus nuolat tobulinti kvalifikaciją, didinti šiuolaikinių technologijų išmanymą, plėsti akiratį, orientuotis į 

kūrybiškumo, lyderystės, verslumo ugdymą bei atrasti įvairesnį pedagoginių funkcijų spektrą. 

Rezultatas: Mokytojai nuolat kelia kvalifikaciją, dalijasi ir perima patirtį tarp mokytojų, dalyvauja stažuotėse, atranda įvairias keitimosi švietimo idėjomis 

formas. Dirbama plėtojant įvairias asmenybės saviugdos formas (mokytojų bei mokinių) – nuotolinio ugdymo metu. Užtikrintas gimnazijos bendruomenės 

psichologinis saugumas. Užtikrinta kokybiška metodinė pagalba mokytojams. Skatinamas kolegialus bendradarbiavimas (projektas ,,Kolega – kolegai“). 

Skatinama mentorystė. Mokytojai nuolat tobulina bendrąsias ir profesines kompetencijas. Gerėja bendradarbiavimas tarp mokytojų, atsiranda galimybė 

pasimokyti iš kolegų patirties (geros ir blogos) ir „pasimatuoti“ naujų metodų, skatinama mokytojų saviugda, kūrybiškumas ir lyderystė. 

Veikla Priemonės Atsakingi Data/ Lėšos 

Kolegialaus  

grįžtamojo ryšio 

diegimas/įgyvendinimas 

Mokytojai kuria skaitmeninio turinio pamokas – renkama vaizdo 

pamokų ,,biblioteka“. 

Metodinės grupės. 

Dalykų mokytojai. 

Visus metus 

ŽI 

Skatinti mokytojus dalytis savo patirtimi, dalyvauti metodinių grupių 

diskusijose, konferencijose ir praktiniuose seminaruose, skirtuose 

aptarti nuotolinio ugdymo klausimams. Metodinėse grupėse 

mokytojai planuoja patirties sklaidą ( dalinasi savo patirtimi, 

refleksija po seminarų, kursų, mokymų): 

Konferencija su Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazija  

          ,,Mokyklos pokyčiai naujoje realybėje“  

Metodinės grupės. 

Mokytojai dalykininkai. 

ŽI 

2021 m. sausis - kovas 

2020 m. vasaris 

 Sudaryti sąlygas mokytojams kurti, bendradarbiauti ir dalytis 

skaitmeniniu mokymosi turiniu mokyklos ir profesinės 

bendruomenės grupėse, skatinti mokytojus tai daryti - Skaitmeninio 
turinio kūrimas (mokytojai rengia skaitmeninio turinio biblioteką). 

Metodinės grupės Mokytojų tarybos 

posėdyje gegužė – 

birželis 

ŽI 

 Skatinti mokytojus mokymosi metu skirti mokiniams užduotis, kurias 

atlikdami jie kurtų kokybišką skaitmeninį mokymosi turinį. 

Dalykų mokytojai ŽI 

2021 metai 

Pedagoginės veiklos 

įsivertinimas. 

,,Metų pokalbis“ – mokytojo veiklos įsivertinimas ir įvertinimas. Mokytojai 

Direktorė 

2021 m. gegužė – birželis 

ŽI 

 Metodinės veiklos analizė – metodinių grupių veiklos ataskaitos 

(metodinės tarybos posėdis – konferencija). 

Metodinė taryba 2021 m. gruodis  

ŽI 

Darbuotojų veiklos 

įvertinimas. 

Metinės veiklos įvertinimas ir įsivertinimas. Direktorė Iki 2021 m. sausio 31 d. 

ŽI 

Mokytojų kvalifikacijos 

kėlimas. 

Kiekvienas mokytojas įvairiomis priemonėmis ir formomis kelia savo 

kvalifikaciją (prioritetas – skaitmeninio turinio įgyvendinimas, 

virtualių pamokų stebėjimas, kūrimas). 

 

Dalykų mokytojai 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Ataskaitos dėl 

kvalifikacijos kėlimo 

pateiktos iki 2021-12-20 

ŽI 

 www.pedagogas.lt platforma – mokytojų kvalifikacijos tobulinimas. Mokytojai, pedagoginiai 

darbuotojai. 

2021 metai 

http://www.pedagogas.lt/


 Ieškoti galimybių atnaujinti mokyklos informacinių technologijų 

infrastruktūrą ir siekti įrengti mobilias darbo vietas, pritaikytas 

mokytojams dirbti nuotoliniu būdu. 

Administracija 2021 metai 

10000 Eur 

KK, PL 

 Organizuoti tęstinius mokymus, skirtus mokyti dirbti mokyklos 

pasirinktoje nuotolinio ugdymo aplinkoje, gilintis į mokymosi 

organizavimo galimybes ir didaktiką toje aplinkoje (konsultacijos, 

webinarai, nuotoliniai mokymai). 

Dalykų mokytojai 

Metodinės grupės 

2021 metai 

KK, PL 

Mokytojų atestacija 2021 metais atestuojasi 1 mokytojas (vyresniojo mokytojo 

kvalifikacinei kategorijai) 

Mokytojai kandidatų 

atestuotis kuratoriai. 

Mokytojai. 

2021 m. II pusmetis 

KK/ŽI 

Uždavinys 2. Skatinti gimnazijos bendruomenės narius reikšti nuomonę apie ugdymo kokybę ir daryti jai poveikį. 

Rezultatas: Mokytojai ir gimnazijos bendruomenės nariai aktyviai reiškia nuomonę apie ugdymo kokybę, daro jai poveikį. Bendruomenės nariai orientuoti 

siekti kuo aukštesnių rezultatų. Sukurta 2022-2024 metų gimnazijos strategija.  

Veikla Priemonės Atsakingi Datos. 

Bendradarbiavimas ir 

bendravimas su 

socialiniais partneriais 

(projektai, akcijos, 

susitikimai, parama, 

dalyvauja ugdymo 

karjerai renginiuose, 

pvz., ,,Profesijų 

savaitėje“, skaito 

paskaitas dalyvauja 

integruotose pamokose 

ir pan.). 

Bendradarbiavimas su Šalčininkų rajono pedagogine psichologine 

tarnyba: 

Projektas ,,Ankstyvosios intervencijos programa 14-21 m. jaunimui“ 

- alkoholio, kitų psichiką veikiančių medžiagų, prekybos žmonėmis 

prevencinis projektas. 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

2021 metai. 

ŽI 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais (Vilniaus apskrities 

vaiko teisių apsaugos skyriaus Šalčininkų rajono savivaldybės 

teritoriniu padaliniu, Butrimonių seniūnija, Butrimonių 

bendruomenės centru, Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės 

centras,  ligoninė, Čiužiakampio senelių globos namai, Užimtumo 

tarnyba, Šalčininkų rajono kultūros įstaigomis ir pan.) 

Atsakingi asmenys 2021 metai. 

ŽI, PL, SL, KK 

 Skatinti mokinių įsitraukimą diskutuoti apie mokyklos bendruomenės 

nuotolinio mokymo iššūkius, sudaryti sąlygas dalyvauti sprendžiant 

mokyklos bendruomenei aktualias nuotolinio ugdymo problemas. 

Gimnazijos mokinių taryba 2021 metai. 

 Bendradarbiauti su kitomis švietimo institucijomis, steigėjais ir 

aukštosiomis mokyklomis, dalytis gerąja patirtimi siekiant įveikti 

gimnazijoje kylančius nuotolinio mokymosi iššūkius (nuotoliniai 

mokymai, nuotolinės konsultacijos, seminarai ir pan). 

Administracija 

Metodinė taryba 

2021 metai. 

Gimnazijos veiklos 

įvertinimas ir 

įsivertinimas. 

Išanalizuota 2019-2021 metų strategija.  Gimnazijos veiklos 

įsivertinimo grupė. 

2021 metai spalis ŽI 



2022-2024 metų 

gimnazijos strategijos 

kūrimas. 

Parengta 2022-2024 metų gimnazijos strategija Darbo grupė 

Mokytojų taryba 

Mokinių taryba 

Gimnazijos taryba 

Iki 2021 m. gruodžio 10 

d. 

Uždavinys 3. Kurti šiuolaikišką, saugią, bendruomenės poreikius atitinkančią ugdymo(si) aplinką. 

Rezultatas: Vyksta sveikatingumo ir fizinio aktyvumo projektai. 

Veikla Priemonės Atsakingi Datos. 

 Vykdyti prevencines 

veiklas, užtikrinančias 

psichologiškai ir 

fiziškai sveiką aplinką. 

Skaitmeninio turinio įgyvendinimas.  

 

Metodinės grupės 

Direktorės pavaduotojai 

ugdymui 

2021 metai 

KK 5000 Eur. 

Skatinti mokinių fizinį aktyvumą ir užtikrinti fizinio ugdymo pamokų 

vedimą (pagal galimybę – gryname ore), o kitų mokomųjų dalykų 

pamokose skirti aktyvumą skatinančias užduotis. 

 

Mokinių vasaros poilsio programų įgyvendinimas. 

Metodinės grupės 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, atsakinga už 

neformalųjį švietimą. 

2021 m. gegužė – 

rugpjūtis 

ŽI, PL 

3000 Eur 

Sveikatingumo projektas ,,Mes už sveiką jaunystę“ (gimnazija – 

sveikatą stiprinti bei fizinio aktyvumo mokykla). 

 

Parengta nauja sveikatą stiprinančios ir fizinio aktyvumo mokyklos 

veiklos programa 2022-2026 metams.  

 

 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, atsakinga už 

neformalųjį švietimą. 

Darbo grupė 

2021 metai 

ŽI, PL 

 

2021 m. rugsėjis-spalis 

(pateiktas projektas) 

Sveikatingumo ir fizinio aktyvumo veikla (projektai, akcijos, šventės 

ir pan.). 

 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, atsakinga už 

neformalųjį švietimą. 

Sveikatos specialistas. 

Mokytojai. 

2021 m. birželis 

ŽI, SL, PL 

650 Eur 

 Informacinių 

technologijų 

infrastruktūra. 

Bendradarbiavimo su mokinių tėvais metu formuoti nuostatą dėl 

mokymosi priemonių krepšelio papildymo būtinomis priemonėmis, 

reikalingomis mokytis nuotoliniu būdu: kompiuteris, vaizdo kamera, 

mikrofonas ir ausinės. 

Administracija 

Klasės vadovai, mokytojai 

2021 metai 

KK, PL, ŽI 

 Atnaujinti kompiuterinės klasės įrangą. Administracija 2021 metai 

10000 Eur. 

II TIKSLAS: Suteikti mokiniams palankias galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir padėti jiems siekti pažangos. 

Uždavinys 1. Gerinti pamokos kokybę siekiant mokinių akademinės ir asmeninės pažangos. 

Rezultatas: Sudarytos sąlygos savarankiškai valdyti karjerą, teikiama individualizuota pagalba mokiniams, ugdomi gebėjimai ir kompetencijos, formuojamas 

karjeros kelias. Plėtojamos įvairios asmenybės saviugdos formos. 30% mokinių padaro pažangą per metus. Gimnazijos  pažangumas ne mažesnis kaip 95%. 

Veikla Priemonės Atsakingi Datos. 



Teikiama 

individualizuota 

pagalba mokiniams, 

ugdomi gebėjimai ir 

kompetencijos, 

formuojamas karjeros 

kelias. 

Mokinių pažangos dienoraštis 5-8 klasėse (tęsiama). Metodinės grupės Tarpinė analizė 2021 m. 

balandis – gegužė 

ŽI 

Klasių vadovų veikla stebint auklėtinių pažangą. Klasių auklėtojų metodinė 

grupė. 

1 kartą per 3 mėn. 

ŽI 

Pažangumo ir 

akademinių rezultatų 

sąveika.  

Egzaminų, PUPP, NMPP, testų nuolatinė lyginamoji analizė, 

rezultatų gerinimo priemonių paieška. 

Direktorė, direktorės  

pavaduotoja ugdymui. 

Metodinė taryba 

Mokytojų tarybos 

posėdyje 

ŽI 

Nuotolinio ugdymo organizavimo efektyvumas (sėkmė ir problemos, 

jei bus organizuojamas nuotolinis mokymasis). 

Metodinės grupės Mokytojų tarybos 

posėdyje gegužė – 

birželis 

ŽI 

Kiekvienas mokinys turi atsiskaitomųjų darbų aplankalą (tęsiama). Metodinė taryba 

Dalykų mokytojai. 

Analizė – 2021 m. kovas 

(mokytojų tarybos 

posėdis) 

ŽI 

,,Paauglystės kryžkelės“ – projekto tęstinumas – 5-8 klasių 

privalomas dalykas.  

Projektas ,,Raktai į sėkmę“ – LIONS QUEST programa 9-12 klasių  

– pasirenkamasis dalykas. 

Dalyko mokytoja, 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, atsakinga už 

neformalųjį švietimą 

2021 m.  

KK (2200 Eur) 

Praktinės- tiriamosios 

veiklos ugdymo procese 

pritaikymo tobulinimas.  

Skatinti interaktyvius, socialius ir integruoto ugdymo būdus 

skaitmeninėje aplinkoje. Taikyti įvairius nuotolinės pamokos 

organizavimo būdus: savarankišką skaitymą, užduočių atlikimą, 

medžiagos peržiūrą, darbą grupėse, konsultavimąsi, ir neapsiriboti 

sinchroniniu vaizdo pamokos vedimu visą pamokos laiką. Teminių 

projektų, dienų, išvykų organizavimas. 

Pastaba. Renginiai įrašomi į mėnesio veiklos planą. 

Prioritetas: 2021 metai – asmenybės ir istorija. 

Direktorė pavaduotoja 

ugdymui, atsakinga už 

neformalųjį švietimą. 

Metodinių grupių 

pirmininkai. 

Klasių auklėtojai. 

2021 m. (ataskaita) 

ŽI, KK, SL, PL/300 Eur 

 Tautinių mažumų departamento prie LR Vyriausybės projektas 

,,Graži ta mūsų Lietuva“ (Vilniaus Sofijos Kovalevskajos 

progimnazija, Šalčininkų r. Eišiškių S. Rapolionio gimnazija, 

Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija – 5-6 klasės. 

Direktorė pavaduotoja 

ugdymui, atsakinga už 

neformalųjį švietimą 

Soc. pedagogė 

2020-03-15 iki 2020-10-

31 

Uždavinys 2. Formalios ir neformalios veiklos integralumas. 

Rezultatas: Skatinama mokinių formalių ir neformalių organizacijų veikla. Nuolat siekiama aukštesnių rezultatų. Užtikrinti kokybišką metodinę pagalbą 

mokiniams (spec. poreikių mokiniams, gabiems). Užtikrinti lietuvių ir gimtosios kalbų mokymosi kokybę. Plėtojamas formaliojo ir neformaliojo švietimo 

integralumas ir tarpusavio suderinamumas. Diegiami atviri ir lankstūs mokymosi būdai.  

Veikla Priemonės Atsakingi Datos. 



Projektinė veikla 

Integruotos veiklos 

skatinimas 

Projektas ,,Kultūros pasas“. Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, atsakinga už 

neformalųjį švietimą. 

Klasių auklėtojų metodinė 

grupė. 

2021 m. 

PL, ŽI/ iki 3000 Eur 

Pagal mėnesio veiklos planą. Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, atsakinga už 

neformalųjį švietimą. 

ŽI 

Projektinė veikla. Metodinė grupės. 

Dalykų  mokytojai. 

2021 m., PL, SL, ŽI/1300 

Eur 

Tradicinių renginių organizavimas. 

 

Metodinė grupės. 

Dalykų  mokytojai. 

2021 m., PL, SL, ŽI 

Kasmetinis koncertas tėvams. Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, atsakinga už 

neformalųjį švietimą. 

2021 m. gegužė – birželis 

ŽI, KK/150 EUR 

Veiksmo dienos, kūrybinės dienos, veiklos laboratorijos, dalykų 

savaitės ir pan. – metodinių grupių planai, gimnazijos mėnesio planai. 

Metodinė taryba. 

Metodinės grupės. 

2021 metai 

ŽI, PL, KK/2500 Eur 

Neformalios veiklos (gimnazijos būrelių efektyvumo ir patrauklumo) 

analizė. 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, atsakinga už 

neformalųjį švietimą. 

Kiekvieno pusmečio 

pabaigoje. 

ŽI 

Išvykų organizavimas. Užduočių lapų kūrimas išvykoms. 

Kompetencijų vertinimo lapų veiksmingumas ir aktualumas. 

Direktorė pavaduotoja 

ugdymui, atsakinga už 

neformalųjį švietimą. 

Mokytojai, kurie organizuoja 

išvyką. 

Per 5 darbo dienas. 

PL, KK/ 800 Eur 

Gimnazijos muziejaus funkcionavimo kaita. Edukacinių programų 

sukūrimas 1 – 4 kl. ir 5 – 8 klasių mokiniams (tęsiama). 

Gimnazijos muziejuje vedamos netradicinės pamokos, integruotos 

veiklos. Muziejaus aplinka naudojama ugdymo turiniui atskleisti. 

Direktorės pavaduotojos 

ugdymui 

Bibliotekininkė 

Metodinės grupės. 

2021 metai 

ŽI, SL 

 Projektas ,,Takelis tarp Lenkijos ir Lietuvos“ (Lenkijos fondas 

,,Pomoc Polakom na Wschodzie“ 

Direktorė 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui, atsakinga už 

neformalųjį švietimą. 

3780 Eur. 

Uždavinys 3. Sudaryti daugiau galimybių kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę. 

Rezultatas: Stebima kiekvieno mokinio daroma pažanga, skatinama įvairių gabumų mokinių mokymosi motyvacija. Skatinamas mokinių savivaldis  

mokymasis. Daugėja mokinių, kurie dalyvauja įvairaus pobūdžio konkursuose, projektuose.  

Veikla Priemonės Atsakingi Datos. 

Mokinių dalyvavimas 

veikloje. 

Dalyvavimas olimpiadose (ne mažiau 50 %). Direktorės pavaduotojos 

ugdymui 

2021 metai 

ŽI, SL 



 

 

 

 

Metodinės grupės. 

Dalyvavimas konkursuose (apie 65 % pasiūlytų). Direktorės pavaduotojos 

ugdymui 

Metodinės grupės. 

2021 metai 

ŽI, SL 

Gimnazijos konkursai. Konkursas ,,Dešimtuko gaudytojas“. Direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

Komisija 

2021 metai 

ŽI, PL/150 EUR 

,,Gimnazijos garbė” – IVG klasių mokinių apdovanojimas. Mokytojų taryba 2021 m. gegužė 

ŽI, SL 

Dalyvavimas Šalčininkų rajono savivaldybės konkurse ,,Jaunimo 

apdovanojimas“. 

Mokinių taryba 

Gimnazijos taryba 

Mokytojų taryba 

2021 m. gruodis 

ŽI, SL 

 

PASTABA: ŽI – žmogiškieji ištekliai 

                    KK – klasės krepšelis 

                     PL – projekto lėšos 

                     SL – savivaldybės lėšos 

 

Darbo grupė: K. Sokolovskaja, M. Ladziato, R. Matulevičienė, A. Šumska, R. Kolendo, B. Rodzevič, J. Lebed, V. Rynkevič, M. Paliul 

 

 

PRITARTA gimnazijos tarybos 2021 m. sausio 8 d. posėdyje Nr. 1 


