
PAKRUOJO „ATŽALYNO“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ SEIMO 2018 M. VEIKLOS PLANAS 

I. BENDROJI DALIS 

Gimnazijos mokinių seimo veiklos planas parengtas vadovaujantis gimnazijos direktoriaus  2015 m. liepos 3 d. įsakymu patvirtintu gimnazijos 

2015–2018 metų strateginiu planu bei gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais. 

II. GIMNAZIJOS PRIORITETAI 

1. Ugdymo(si) kokybės tobulinimas didinant jo patrauklumą ir efektyvumą;  

2. Gimnazijos savitos kultūros puoselėjimas ir saugios edukacinės aplinkos kūrimas.  

III. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1 tikslas. Gerinti ugdymosi proceso kokybę.  

Uždaviniai: 

1. Siekti asmeninės pažangos, pasinaudojant gimnazijos teikiamomis ugdymo galimybėmis ir pagalba. 

2. Tobulinti mokymosi įsivertinimą, didinant savo atsakomybę už mokymosi rezultatus. 

 

2 tikslas. Tobulinti gimnazijos įvaizdį ir identitetą. 

Uždaviniai: 

1. Puoselėti gimnazijos savitos kultūros vertybes. 

2. Skatinti gimnazijos mokinių pilietiškumą, iniciatyvumą ir lyderystę, padėti atsiskleisti kūrybiškumui.  

 

 



IV. VEIKLOS  

1 tikslas. Gerinti ugdymosi proceso kokybę.  

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Data Atsakingas Laukiami rezultatai 

Uždavinys. Siekti asmeninės pažangos, pasinaudojant gimnazijos teikiamomis ugdymo galimybėmis ir pagalba 

1.  Tarptautinio „Erasmus +“ 2 pagrindinio veiksmo 

(KA2) bendrojo ugdymo tarpmokyklinės  strateginės 

partnerystės  projekto „Effective Methods for 

Strengthening the Learning Process in Teaching 

Scienc“ („Efektyvūs metodai mokymosi procesui 

stiprinti dėstant gamtamokslinius dalykus“) 

įgyvendinimas. 

Sausis-birželis D. Levinskas Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais iš  

Portugalijos, Italijos, Latvijos,  Turkijos. Projekto 

dalyviai plėtoja bendravimo anglų kalba 

kompetenciją, įgyja naujų matematikos ir gamtos 

mokslų žinių,  susipažįsta su šalių kultūra. 

2.  Tarptautinio „Erasmus +“ 2 pagrindinio veiksmo 

(KA2) bendrojo ugdymo tarpmokyklinės  strateginės 

partnerystės  projekto “Creative teachers and 

students“  (Kūrybiški mokytojai ir mokiniai 

Visus metus K. Augėnaitė Projektas įgyvendinamas su partneriais iš Italijos, 

Graikijos, Turkijos. Dalyvavimas tarptautiniame 

projekte paskatins ieškoti būdų, kaip geriau 

vieniems kitus suprasti, pažinti, leis dalytis 

patirtimi apie kūrybiškus darbo ir mokymosi 

metodus. Tobulinami naudojimosi šiuolaikinėmis 

technologijomis įgūdžiai. 

3.  Sveikatiados protų mūšis „Sveika mityba“ Sausis K. Augėnaitė 

J. Simanavičius 

Gilinamos mokinių žinios apie sveiką mitybą bei 

gyvenseną. 

4.  Motyvacinė paskaita „Turėk tikslą“  Spalis K. Augėnaitė 

 

Paskaitos tikslas-paskatinti mokinius siekti 

užsibrėžto tikslo ir gerų rezultatų. Tikimasi, kad 

bent 10-15proc. mokinių atras savyje motyvacijos, 

padidės jų iniciatyvumas ir organizuotumas 

gimnazijos veiklose.  

5.  Seminaras gimnazijos mokiniams mokėjimo 

mokytis kompetencijos ugdymui. 

Lapkritis-

gruodis 

Gimnazijos 

prezidentas 

Direktoriaus 

pavaduotoja  

R. Augustinaitienė 

Sistemingai tobulinama mokinių mokėjimo 

mokytis kompetencija. 

Nesumažėja/ 5 proc. padaugėja mokinių padariusių 

pažangą.. Nedidėja  praleistų pamokų, tenkančių 

vienam mokiniui  skaičius, 2-5 proc. sumažėja be 



priežasties praleistų pamokų skaičius. 

6.  Susitikimų su buvusiais mokiniais, sėkmingai 

įgyvendinusiais profesinę karjerą, ir kitais įdomiais 

žmonėmis organizavimas.  

Per mokslo 

metus  

Psichologė  

I. Jankauskienė  

D. Levinskas  

Suorganizuota ne mažiau kaip 2 susitikimai.  

7.  Konkursas „Protų mūšis“.  Kas mėnesį A. Milevičius  

Ch. Bacevičiūtė  

J. Simanavičius 

Plėtojamos mokinių mokymosi mokytis, 

bendravimo ir bendradarbiavimo, renginių 

organizavimo kompetencijos.  

8.  Dalyvavimas mokyklinėse, rajoninėse ir zoninėse 

dalykų olimpiadose, respublikiniuose ir 

tarptautiniuose konkursuose ir varžybose 

Visus metus Mokinių seimas Rajoninėse dalykų olimpiadose mokiniai užims 7-

10 prizines vietas, 1-2 mokiniai dalyvaus 

respublikinėse dalykų olimpiadose ar konkursuose 

9.  Pusmečių ir metinių mokymosi rezultatų aptarimas 

seimo susirinkimuose 

Vasaris 

Birželis 

K. Augėnaitė 

R. Augustinaitienė 

Mokinių savivalda susipažįsta su gimnazijos 

mokinių mokymosi rezultatais, išsiaiškina 

problemas ir ieško jš sprendimo būdų. 

10.  Seminaras gimnazijos mokiniams „Asmeninis 

efektyvumas ir atsakomybės už rezultatą didinimas“ 

Kovas K. Augėnaitė 

Psichologė  

I. Jankauskienė 

Mokiniai įgaus daug naudingos informacijos, dar 

plačiau sužinos apie  mokymosi svarbą. Bent 

15proc. mokinių atras savyje atsakomybės jausmą 

bei norą veikti. 

11.  Metodinės tarybos ir mokinių seimo apskrito stalo 

diskusija „Motyvacija ir atsakomybė mokantis“. 

Spalis R. Augustinaitienė 

R. Bertulienė 

K. Augėnaitė 

Aptarta mokinių motyvacija ir jos kėlimo būdai bei 

veiklos pamokoje. Numatytos strategijos joms 

taikyti, siekiant mokinių atsakomybės už 

mokymąsi. 

12.  Seimo baigiamasis susirinkimas. Gimnazijos veiklos 

rezultatai, apžvalga ugdymo procese. 

Gruodis  K. Augėnaitė 

Gimnazijos 

prezidentas 

Šis susirinkimas būtinas, norint, kad kitais metais 

seimas patobulėtų ir pati gimnazija „paaugtų“ dar 

labiau. 

 

  



2 tikslas. Tobulinti gimnazijos įvaizdį ir identitetą. 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Data Atsakingas Laukiami rezultatai 

Uždavinys. Puoselėti gimnazijos savitos kultūros vertybes. 

13.  Mokinio uniformos dėvėjimo stebėsena.  

 

Per mokslo 

metus 

K. Augėnaitė 

D. Levinskas 

85-90 proc. mokinių kiekvieną dieną dėvi  gimnazijos 

uniformą 

14.  Nuolatinis naujienų ir informacijos apie kultūrinius 

renginius skelbimas gimnazijos internetinėje 

svetainėje, socialiniame tinkle Facebook, 

gimnazijos laikraščio leidimas. 

Per mokslo 

metus 

Jaunieji 

gimnazijos 

žurnalistai 

Formuojamas teigiamas gimnazijos įvaizdis. Visuomenė 

supažindinta su gimnazijos veikla ir pasiekimais. 

15.  Dalyvavimas Frankofonijos mėnesio renginiuose. Kovas- 

balandis 

K. Augėnaitė 

I. Ušinskaitė 

1-2 mokiniai, besimokantys prancūzų kalbos, dalyvauja 

Frankofonijos organizuojamose šventėse ir konkursuose. 

16.  Filmų vakarai. Kas antrą 

mėnesį 

D. Levinskas 2/3 gimnazijos mokinių dalyvauja tradiciniuose 

renginiuose, gerbia ir puoselėja senąsias gimnazijos 

tradicijas, didžiuojasi, kad mokosi gimnazijoje. Stiprėja 

bendruomenės tarpusavio ryšiai. 

 

17.  Gimnazijos senųjų tradicijų puoselėjimas:  

Šimtadienis 

Paskutinio skambučio šventė 

Sporto šventė – olimpinė diena 

Abiturientų išleistuvės 

Mokslo ir žinių diena 

Tarptautinės mokytojų dienos šventė 

Karnavalas 

 

Vasaris 

Gegužė  

Birželis 

Liepa 

Rugsėjis 

Spalis 

Gruodis 

Klasių seniūnai 

18.  Dalyvavimas programoje „Emocija+“ Per mokslo 

metus 

K. Augėnaitė 

Psichologė  

I. Jankauskienė 

Vykdant įvairaus pobūdžio veiklas skatinami 

moksleiviai ieškoti būdų, kaip gimnazijos emocinę 

aplinką padaryti pozityvesnę ir draugiškesnę kiekvienam 

bendruomenės nariui, suteikta moksleiviams žinių apie 

kritinių situacijų sprendimo būdus bei supažindinti su 

įvairių sričių specialistais.  

19.  Pilietiškumo projekto „Dabar arba niekada“ 

vykdymas. 

Per mokslo 

metus 

Projektinės grupės 

nariai  

Ugdomas mokinių pilietiškumas, bendravimo kultūra. 

70-80 proc. gimnazijos mokinių dalyvauja pilietiškumo 

akcijose 



20.  Dalyvavimas „Lions Quest“ programos „Raktai į 

sėkmę“ mokymosi tarnaujant veiklose. 

Visus 

metus 

Klasių seniūnai Vykdomas socialinis ir emocinis asmenybės ugdymas, 

kuriama saugi ir draugiška aplinka. Klasėse, kuriose 

vykdoma programa įgyvendinta ne mažiau kaip po vieną 

mokymosi tarnaujant projektą. 

21.  Bendradarbiavimas su rajono gimnazijomis ir 

mokyklomis:  

Pakruojo rajono Linkuvos gimnazija  

Pakruojo rajono Rozalimo pagrindine mokykla, 

Pakruojo „Žemynos“ pagrindine mokykla.  

Per mokslo 

metus  

Mokinių seimo 

nariai  

Vyksta mokinių mainai, bendri renginiai. Plėtojama 

bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencija, 

operatyviai sprendžiamos iškilusios problemos.   

22.  Sausio 13-osios paminėjimas Sausis Pilietiškumo 

projekto dalyviai 

Prisijungta prie akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“, 

dalyvauta rajono organizuotame šios dienos paminėjimo 

renginyje. Prie šios akcijos prisijungė 80 proc. 

gimnazijos bendruomenės. 

23.  Gimnazijos mokinių taisyklių redagavimas, 

bendradarbiaujant su gimnazijos administracija.   

Vasaris -

kovas 

R. Augustinaitienė 

R. Bertulienė  

D. Levinskas 

Redaguotos gimnazijos mokinių taisyklės, kurių laikosi 

90 – 95  proc. mokinių 

24.  Dalyvavimas renginiuose, skirtuose lietuvių kalbos 

dienoms. 

Vasaris-

kovas 

Klasių seniūnai Ugdoma pagarba gimtajai lietuvių kalbai. Renginiuose 

dalyvauja 50-60 proc. gimnazijos mokinių 

25.  Dalyvavimas  pilietiškumo akcijoje: „Darom 2018“. Balandis  I-II klasių 

seniūnai 

Ugdomas mokinių pilietiškumas, bendravimo kultūra.  

 

26.  Dalyvavimas Konstitucijos egzamine Rugsėjis G. Kairiūkštienė 

K. Augėnaitė 

Daugiau kaip 30-40 proc. gimnazijos mokinių dalyvaus 

Konstitucijos egzamine ir pasitikrins, kaip žino 

pagrindinį valstybė įstatymą. 

27.  Projekto – „Kelrodis – jaunų asmenų galimybių 

studija: per nūdienos reikmes bei trūkumus į 

kokybišką ir inovatyvią tarnystę ateities paslaugų 

sferoje, vykdymas 

Visus 

metus 

I. Jankauskienė 

Projekto dalyviai 

Suorganizuotas galimybių studijos „KELRODIS“ 

neformaliojo ugdymo mokymų ciklas (seminarai su 

viešais renginiais įgūdžių formavimui bei gebėjimų 

įtvirtinimui – teorinė ir praktinė darna projekte). 

Vykdant projektą savanoriaus – 15 pilietiškai aktyvių 

gimnazijos mokinių. Projekto tikslinė grupė 

neformaliojo ugdymo užsiėmimuose įgytus įgūdžius bei 

gebėjimus galės taikyti darbinantis paslaugų sferoje, 

kuriant darbo vietas ateities paslaugų rinkai ir 

savanoriaujant.  



28.  Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos 

paminėjimas. Šventinis koncertas Pakruojo rajono 

bendruomenei 

Kovas K. Razumas 

S. Bernadickienė  

Meno kolektyvų 

nariai 

Suorganizuotas Pakruojo kultūros centre Kovo 11-osios 

minėjimas Pakruojo rajono bendruomenei. Parengti 

gimnazijos meninių kolektyvių pasirodymai. Renginyje 

dalyvaus apie 60 - 70 proc. gimnazijos bendruomenės 

narių. 

29.  Psichologijos diena Balandis A. Miknevičiūtė Mokiniai ugdys savo asmenybės kompetencijas. 

30.  Metų mokytojo rinkimai Gegužė  D. Levinskas 

A. Šulskytė 

R. Kacilevičius 

Nominuotas Metų mokytojas. Rinkimuose dalyvaus 90 

proc. gimnazijos mokinių. 

31.  Savižudybių prevencijos ir intervencijos 

„SafeTALK“ mokymai gimnazijos mokiniams. 

Birželis 7-

8 d. 

R. Augustinaitienė 

I. Jankauskienė. 

I-III klasių 

seniūnai 

Mokymuose dalyvaus 30-40 proc. gimnazijos mokinių, 

vyresnių nei 16 metų. Mokiniai išmoks atpažinti 

savižudybės riziką ir nukreipti profesionalios pagalbos. 

32.  Akcijos „Knygų Kalėdos“ organizavimas Lapkritis-

gruodis 

Mokinių seimas Klasės įtrauktos į savanorišką akciją padėti bibliotekai 

įsigyti naujų knygų. 

33.  Mokinių gimnazijos prezidento rinkimai Spalis Mokinių seimas Išrinktas gimnazijos mokinių lyderis, kuris reprezentuoja 

gimnaziją, planuoja ir organizuoja mokinių seimo 

veiklą. 70-80 proc. mokinių dalyvaus gimnazijos 

prezidento rinkimuose.  

Veiklos planą parengė:  

Kamilė Augėnaitė – mokinių seimo pirmininkė. 

Aistė Šulskytė – mokinių seimo narė, IVc klasės seniūnė. 

Dovydas Levinskas – gimnazijos prezidentas.  

Austėja Miknevičiūtė – mokinių seimo narė, IIIa klasės seniūnė. 

Chaidi Bacevičiūtė – mokinių seimo narė, IVb klasės seniūnė. 

Veiklos plano rengimą koordinavo: 

Rasa Augustinaitienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui 


