
VILNIAUS SENVAGĖS GIMNAZIJOS

MOKYTOJŲ METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2015 M.

TIKSLAS:  siekiant  nuolatinio  mokytojų  profesinių  kompetencijų  tobulinimo,  puoselėjant

gimnazijos  bei  etnokultūrines  tradicijas,  įgyvendinant  keliamus  tikslus  ir  uždavinius  gimnazijos

strateginiame  plane,  analizuoti  ugdymo  turinio  įgyvendinimą,  mokomųjų  dalykų  programų

integraciją ir teikti siūlymus dėl turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo.

UŽDAVINIAI: 

 Tobulinti ugdymo kokybę keliant mokytojų kvalifikaciją.

 Sudaryti sąlygas mokytojams veiksmingai vertinti savo veiklą/ kompetenciją ir asmeninius

pasiekimus, rengti metodinius seminarus ir kitus renginius.

 Puoselėti  gimnazijos  tradicijas  ir  organizuoti  pamokas  integruojant  skirtingų  mokomųjų

dalykų turinį  tam,  kad stiprėtų mokinių  tautinis  identitetas  ir  pagarba tautos  tradicijoms,

papročiams bei etniniam unikalumui.

 Skatinti  pedagogikos  naujovių  diegimą  Gimnazijoje,  bendradarbiavimą  tarp  metodinių

grupių, gerosios pedagoginės patirties sklaidą. 

 Kurti  įvairių  galimybių  turinčią  mokymosi  aplinką,  pritaikytą  aktyviam ugdymui(si)  bei

mokinių, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimui.

 Skatinti mokytojų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą.

PRINCIPAI: 

 Veikla grindžiama demokratiškumo, humaniškumo, atsinaujinimo principais.

 Kolektyvinio bei individualaus darbo dermė.

 Pilietiškumo principas.

VERTYBĖS:

 Sąžiningumas, aiškumas, nuoseklumas, objektyvumas.

 Mokymasis ir tobulėjimas visą gyvenimą.

PRIORITETAI:

 Mokinių  pagarbos  tautos  tradicijoms,  papročiams,  etniniam  unikalumui  puoselėjimas,

etninės kultūros ir pilietiškumo ugdymo programų įgyvendinimas.

 Švietimo naujovių taikymas, gebėjimas naudotis įvairiais informaciniais ir komunikaciniais

šaltiniais pamokose.

 Potencialus mokytojų savo veiklos/ kompetencijų ir asmeninių pasiekimų vertinimas.

TVIRTINU
Gimnazijos  direktorė

Ana Staniukėnienė
2015-01-23
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POKYČIAI:

 Gerėja kiekvieno mokytojo ugdomoji veikla.

 Inicijuojamas  daugumos mokytojų  pedagogikos  naujovių  diegimas  ugdomojoje  veikloje,

vykdoma jų gerosios pedagoginės patirties sklaida.

 Mokytojo  asmeninio  profesinio  tobulėjimo  siejasi  su  ugdymo(si)  aplinkos  kūrimu,  su

pamokos planavimu ir organizavimu, su gimnazijos tradicijas puoselėjimu.

DOKUMENTACIJA:  metodinės  tarybos  ir  metodinių  grupių  protokolai,  suderinti  ilgalaikiai

mokomųjų dalykų planai, pavirtintos mokomųjų dalykų modulių programos, klasių vadovų veiklos

planai,  mokytojų  metodinės  veiklos  planai,  renginių  įsakymai,  nuostatai  ir  kt.,  gimnazijos

direktoriaus įsakymai.

VEIKLOS TURINYS:

 Metodinės tarybos susirinkimai:

Eil.
Nr.

Veiklos turinys Data Atsakingas asmuo Pastabos, siekiamas
rezultatas

METODINIAI RENGINIAI, SUSIRINKIMAI
1. Metodinės  tarybos  veiklos  plano

derinimas,  atsižvelgiant  į
gimnazijos  strateginius  tikslus.
Vykusių  ar  busimų  I  etapo
olimpiadų aptarimas.

2015 m.  sausio
mėn.

Metodinių  grupių
pirmininkai

Mokymo  kokybės
gerinimas,  bendravimo
ir  bendradarbiavimo
skatinimas

2. Mokomųjų  dalykų  turinio
integracija.  Diagnostinių  testų
analizė.

2015 m. vasario
mėn.

Metodinių  grupių
pirmininkai

Mokymo  kokybės
gerinimas,  bendravimo
ir  bendradarbiavimo
skatinimas

3. Gimnazijos  ugdymo  plano 2015-
2016  m.  m.  gairės.  Pamokos
netradicinėje aplinkoje.

2015  m.  kovo
mėn.

Metodinių  grupių
pirmininkai

Mokymo  kokybės
gerinimas

4. Mokytojų pedagogikos naujovių 
diegimas ugdomojoje veikloje,  
vykdoma jų gerosios pedagoginės 
patirties sklaida.

2015  m.
balandžio mėn.

Metodinių  grupių
pirmininkai

Mokymo  kokybės
gerinimas,  bendravimo
ir  bendradarbiavimo
skatinimas

5. Mokytojo  asmeninio  profesinio
tobulėjimo  siejasi  su  ugdymo(si)
aplinkos kūrimu.

2015  m.
balandžio  –
gegužės mėn.

Metodinių  grupių
pirmininkai

Mokymo  kokybės
gerinimas

6. Gimnazijos  tradicinių  renginių
aptarimas, analizė. 

2015  m.
gegužės mėn. 

Metodinių  grupių
pirmininkai

Mokymo  kokybės
gerinimas,  bendravimo
ir  bendradarbiavimo
skatinimas

7. Gimnazijos  savęs  vertinimo
išvadų  analizė.  Mokytojų  2014-
2015  m.  m.  savianalizės
aptarimas.

2015  m.
birželio mėn. 

Metodinių  grupių
mokytojai

Mokymo  kokybės
gerinimas

8. I  pusmečio  metodinės  veiklos
analizė  ir  II  pusmečio  veiklos
planų  aptarimas.  Gimnazijos
ugdymo plano analizė, derinimas.

2015  m.
rugpjūčio mėn. 

Metodinių  grupių
pirmininkai

Būsimos  veiklos
numatymas,  darbo
kokybės gerinimas

9. Pagalba  mokiniui  pamokoje.
Naujai  atvykusių  mokinių

2015  m.
rugsėjo mėn. 

Metodinių  grupių
mokytojai

Mokymo  kokybės
gerinimas
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adaptacija.
10. Švietimo  idėjų,  pedagogikos

mokslo  naujovių  sklaida
metodinėse grupėse.

2015  m.  spalio
mėn.

Metodinių  grupių
pirmininkai

Mokymo  kokybės
gerinimas,  būsimos
veiklos  numatymas,
darbo  kokybės
gerinimas,  gerosios
patirties sklaida

11. 2016  m.  mokytojų  kvalifikacijos
kėlimo  programos  gairių
aptarimas.  Mokymo  priemonių
užsakymas.

2015  m.
lapkričio mėn.

Metodinių  grupių
pirmininkai

Mokymo  kokybės
gerinimas,  bendravimo
ir  bendradarbiavimo
skatinimas

12. 2016  m.  metodinės  tarybos
veiklos plano gairės, strategijos

2015  m.
gruodžio mėn.

Metodinių  grupių
pirmininkai

Mokymo  kokybės
gerinimas

 Mokomųjų dalykų ugdymo metodinių grupių veiklos planai:

Priedas Nr. 1. Lietuvių kalbos, socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės veiklos

planas.

Priedas  Nr.  2.  Matematikos,  gamtos  mokslų  ir  informacinių  technologijų  metodinės  grupės

veiklos planas.

Priedas Nr. 3. Užsienio kalbų metodinės grupės veiklos planas.

Priedas Nr. 4. Technologijų, muzikos, dailės ir kūno kultūros metodinės grupės veiklos planas.

Priedas Nr. 5. Etninės kultūros ugdymui skirto projekto „Auginu giminės medį“ aprašas.

SUDERINTA
Metodinės tarybos susirinkime
2015-01-23 protokolu Nr. D - 149
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Priedas Nr. 1

LIETUVIŲ KALBOS, SOCIALINIŲ MOKSLŲ IR DORINIO UGDYMO
METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

 Metodinės tarybos susirinkimai:

Eil.
Nr.

Veiklos turinys Data Atsakingas asmuo Pastabos, siekiamas
rezultatas

METODINIAI SUSIRINKIMAI
1. Metodinės grupės metodinio 

plano 2015 metų rengimas. 
Kvalifikacijos kėlimo gairių 
aptarimas. 

2015m.  sausio
mėn.

E. Lukoševičienė Darbo kokybės 
gerinimas

2. Vykusių ar būsimų I etapo 
olimpiadų aptarimas. 
Diagnostiniai mokinių pasiekimų 
tyrimai.

2015  m.
vasario mėn.

E. Lukoševičienė Mokymo kokybės 
gerinimas

3. Mokomųjų dalykų turinio 
integracija. Etnokultūros bei 
pilietiškumo ugdymo programos 
gimnazijoje aptarimas ir 
tobulinimas. Pamokos 
netradicinėje aplinkoje

2015  m.  kovo
mėn.

E. Dabrišienė,
A. Čiapienė

Bendravimo ir 
bendradarbiavimo 
skatinimas, darbo 
veiklos gerinimas

4. Projekto – misterijos „Senvagės 
žiedai 2015 ˮ veiklos aptarimas. 
Gerosios pedagoginės veiklos 
sklaida.

2015  m.
balandžio mėn.

R. Čėsnienė Bendravimo ir 
bendradarbiavimo 
skatinimas

5. Gimnazijos tradicinių renginių 
aptarimas, analizė. Metodinės 
grupės metodinio plano 
2014/2015 metų įgyvendinimas.

2015  m.
balandžio  –
gegužės mėn.

E. Lukoševičienė Mokymo kokybės 
gerinimas

6. Metodinės grupės metodinio 
plano 2014/2015 metų 
įgyvendinimas. Mokytojų 
savianalizė.

2015  m.
gegužės mėn. 

E. Lukoševičienė Darbo veiklos 
gerinimas

7. Metodinės grupės veiklos analizė,
naujųjų mokslo metų planų 
aptarimas veiklos plano 
derinimas

2015  m.
birželio mėn. 

E. Lukoševičienė Darbo veiklos 
gerinimas

8. Švietimo idėjų, pedagogikos 
mokslo naujovių sklaida.

2015  m.
rugpjūčio mėn. 

R. Kisielienė,
R. Čėsnienė,
E. Dabrišienė

Darbo veiklos 
gerinimas

9. Mokomųjų dalykų ugdymo 
turinio integravimo galimybės.

2015  m.
rugsėjo mėn. 

E. Lukoševičienė Gerosios patirties 
sklaida, darbo kokybės
gerinimas

10. Pagalba mokiniui pamokoje. 
Ugdymo proceso 
diferencijavimas ir 
individualizavimas

2015 m.  spalio
mėn.

E. Lukoševičienė Bendravimo ir 
bendradarbiavimo 
skatinimas. 

11.  Kvalifikacijos kėlimo programos
sudarymas. Mokymo priemonių 
užsakymas

2015  m.
lapkričio mėn.

E. Lukoševičienė Darbo kokybės 
gerinimas.

12. 2015 metų veiklos plano gairės, 
strategijos

2015  m.
gruodžio mėn.

E. Lukoševičienė Bendravimo ir 
bendradarbiavimo 
skatinimas. 
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 Mokytojų veikla

Eil.
Nr.

Veiklos turinys Data Atsakingas asmuo Pastabos, siekiamas
rezultatas

PARODOS, KONKURSAI, OLIMPIADOS, RENGINIAI, ATVIROS PAMOKOS
1. Organizuojamos parodos

Paroda Litexpo „Šeima ir aš“ 2015 m. sausio 
mėn.

E. Dabrišienė
E. Černienė

Atskleisti mokinių 
kūrybinis galias, ugdyti 
kūrybiškumą. Skatinti 
domėjimąsi šeimos 
istorija.

Netekčių istorija 2015 m
. sausio 
mėn.

A.Čiapienė Pilietiškumo ugdymas

Paroda  Pilietiškumo  ugdymas
gimnazijoje

2015 m. sausio 
m4n.

G. Pranckūnienė Pilietiškumo 
ugdymas.Atskleisti 
kūrybines galias, ugdyti
kūrybiškumą.

Paroda skirta Dariui ir Girėnui 2015 m. 
vasario –kovo 
mėn.

A.Čiapienė Pilietiškumo , 
kūrybiškumo 
ugdymas.ugdymas

Paroda  Lietuvos
nepriklausomybės 25 - čiui

2015 m. kovo 
mėn.

G.Pranckūnienė Pilietiškumo ugdymas

2. Organizuojami konkursai
Respublikinis etikos konkursas 2015  m.  sausio

mėn.
V. Šarmavičienė Mokymo kokybės 

gerinimas, gerosios 
patirties sklaida

Meninio  skaitymo  konkursas  I-
IV kl. 

2015 m. vasario
mėn.

R. Kisielienė Aktyvus ugdytinių 
dalyvavimas konkurse

Nacionalinis  konkursas
„Lietuvos istorijos žinovas“

2015  m.  kovo
mėn. 10 d.

G. Pranckūnienė Aktyvus ugdytinių 
dalyvavimas konkurse

Č. Kudabos geografijos 
konkursas

2015  m. 
gegužės mėn.

D. Milašiūtė
 

Aktyvus ugdytinių 
dalyvavimas konkurse

Europos Sąjungos egzaminas 2015  m.
gegužės mėn.

G. Pranckūnienė Aktyvus  gimnazijos
bendruomenės
dalyvavimas

LR Konstitucijos egzaminas 2015 m. spalio 
mėn.

G. Pranckūnienė  Aktyvus gimnazijos 
bendruomenės 
dalyvavimas

3. Organizuojami koncertai, renginiai, akcijos:
Pilietinio  ugdymo  programos
turinio  ir  mokomojo  dalyko
integruotos  pamokos  ,,Atmintis
gyva,  nes liudija (Uždegu žvakę,
nes prisimenu...)ˮ

2015 m.  sausio
13d.

A. Čiapienė Pilietiškumo ugdymas

„Mes  pilietiškos  mokyklos“.
Renginys  Lietuvos
nepriklausomybės  25  –  čiui
artėjant

2015 m.  sausio
mėn. 27 d.

A.Čiapienė
E. Lukoševičienė
G. Pranckūnienė
R. Čėsnienė

Pilietiškumo ugdymas

Vasario 16 – osios minėjimas. 2015 m. 
vasario mėn.

E. Lukoševičienė Pilietiškumo ugdymas

Kovo 11 d. minėjimo renginiai 2015 m. kovo 
mėn.

G. Pranckūnienė
 

Pilietiškumo ugdymas

Rugsėjo 1-osios šventė 2015m. rugsėjo
1 d.

E. Dabrišienė
 

Aktyvus  gimnazijos
bendruomenės
dalyvavimas,



6

bendravimas  ir
bendradarbiavimas

Etnokultūros  renginys  ,,Iš
močiučių skrynios“

2015m. 
lapkričio  mėn.

E. Dabrišienė Atskleisti mokinių 
kūrybinius gebėjimus, 
skatinti mūsų kultūros 
pažinimą

„Vardan tos Lietuvos“ 2015 m. 
lapkričio mėn.

A. Čiapienė Pilietiškumo ugdymas. 
Aktyvus gimnazijos 
bendruomenės 
bendravimas ir 
bendradarbiavimas.

Tolerancijos diena 2015m. 
lapkričio mėn.

V. Šarmavičienė
 

Pilietiškumo ugdymas

,,Gerumo  akcija“.  Kalėdinis
renginys  su  vaikų  namų
auklėtiniais

2015 m. 
gruodžio mėn.

E. Černienė
 

Pilietiškumo ugdymas

4. Mokomųjų dalykų olimpiadų I turai:
Lietuvių k. ir literatūros  I-II  kl. 2015 m.  sausio

mėn.
K. Kazlauskaitė Aktyvus  ugdytinių

dalyvavimas
olimpiadose

Lietuvių k. ir literatūros  III-IV kl. 2015m.  kovo 
mėn.

R. Kisielienė Aktyvus  ugdytinių
dalyvavimas
olimpiadose

Istorijos I-IV kl. 2015 m. 
balandžio mėn.

G. Pranskūnienė
 

Aktyvus  ugdytinių
dalyvavimas
olimpiadose

Geografijos I-IV kl. 2015m. 
pavasarį

D. Milašiūtė Aktyvus  ugdytinių
dalyvavimas
olimpiadose

5. Vykdomi projektai
Projektas-misterija  ,,Senvagės
žiedai  2015 ˮ.  Gimnazijos atvirų
durų  dienos,  mokytojų
netradicinės pamokos.

2015  m.
balandžio mėn.

Visi mokytojai Mokymo  kokybės
gerinimas,  gerosios
patirties sklaida

Projektas  „Portalo  Emokykla
plėtra“

m. m. eigoje E. Lukoševičienė,
R. Čėsnienė,
E. Dabrišienė,
R. Kisielienė

Mokymo  kokybės
gerinimas,  gerosios
patirties sklaida

Vilniaus  miesto  visuomenės
sveikatos programa

 m. m. eigoje I. Vilniškaitienė Bendravimo  ir
bendradarbiavimo,
kūrybiškumo,
saviraiškos skatinimas

Projektas „Antinikotinis klubas“ 2014  m.
gruodžio  –
2015  m.
balandžio mėn.

V. Šarmavičienė,
K. Kazlauskaitė

Bendravimo,
bendradarbiavimo,
sveikos  gyvensenos
sktinimas

Projektas „Aš, šeima, Bažnyčia“ 2014  m.
gruodžio  –
2015  m.
balandžio mėn.

E. Černienė,
I. Vilniškaitienė

Atskleisti  mokinių
kūrybinius  gebėjimus,
skatinti pažinti šeimą ir
pasaulį

Projektas „Auginu giminės medį“ m. m. eigoje Visi mokytojai Atskleisti  mokinių
kūrybinius  gebėjimus,
skatinti  mūsų  kultūros
pažinimą

Geografijos informacinių sistemų
diena

2015  m.
lapkričio mėn.

D. Milašiūtė Aktyvus  ugdytinių
dalyvavimas

6. Diagnostiniai darbai
Bandomasis istorijos egzaminas 2015 m. A. Čiapienė, Atskleisti mokinių 
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IV kl. vasario mėn. E. Lukoševičienė,
G. Pranckūnienė

gebėjimus, sudaryti 
sąlygas mokiniams 
įsivertinti

Lietuvių k. ir literatūros 
bandomasis egzaminas

2015 m. 
vasario mėn.

R. Kisielienė
E. Dabrišienė
I. Vilniškaitienė

Atskleisti mokinių 
gebėjimus, sudaryti 
sąlygas mokiniams 
įsivertinti

Bandomasis geografijos 
egzaminas

2015 m. 
vasario mėn.

D. Milašiūtė Atskleisti mokinių 
gebėjimus, sudaryti 
sąlygas mokiniams 
įsivertinti
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Priedas Nr. 2

MATEMATIKOS, GAMTOS MOKSLŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ
METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS.

 Metodinės tarybos susirinkimai:

Eil.
Nr.

Veiklos turinys Data Atsakingas asmuo Pastabos, siekiamas
rezultatas

METODINIAI SUSIRINKIMAI
1. Metodinės grupės plano 

rengimas, olimpiadų I turo 
aptarimas. Kvalifikacijos plano 
aptarimas.

2015 m. sausio 
mėn.

M. Šatkauskienė Mokymo kokybės 
gerinimas

2. Mokomųjų dalykų turinio 
integracija. Diagnostiniai 
mokinių pasiekimų tyrimai. 
Atvirų durų dienų, 
bendradarbiavimo su tėvais 
aptarimas.

2015 m. 
vasario mėn.

M. Šatkauskienė Mokymo kokybės 
gerinimas

3. Pamokos netradicinėje aplinkoje. 
Pasiruošimas projektui-misterijai 
„Senvagės žiedai 2015ˮ, veiklų 
aptarimas.

2015 m. kovo 
mėn.

M. Šatkauskienė Atskleisti mokinių 
kūrybinius gebėjimus, 
skatinti aktyvų 
dalyvavimą 
konkursuose

4. Gimnazijos ugdymo plano 
tobulinimo gairės. Dalykų 
modulių programų aptarimas, jų  
pasirinkimas.

2015 m. 
balandžio mėn.

M. Šatkauskienė Mokymo kokybės 
gerinimas

5. Projektinės veiklos birželio mėn. 
aptarimas. Mokytojo asmeninio 
profesinio tobulėjimo sąsajos su 
ugdymo(si) aplinkos kūrimu.

2015 m. 
gegužės mėn.

M. Šatkauskienė Mokymo kokybės 
gerinimas

6. Ilgalaikių planų tarpdalykinis 
derinimas. Gimnazijos savęs 
vertinimo išvadų analizė. 
Mokytojų 2013-2014 m. m. 
savianalizės aptarimas.

2015 m. 
birželio mėn.

M. Šatkauskienė Mokymo kokybės 
gerinimas

7. I pusmečio metodinės grupės 
analizė ir II pusmečio veiklos 
planų aptarimas. Gimnazijos 
ugdymo plano analizė, 
tobulinimas.

2015 m. 
rugpjūčio mėn.

M. Šatkauskienė Ugdymo turinio ir 
mokymo kokybės 
gerinimas

8. Ilgalaikių planų suderinimas. 
Ugdymo proceso 
diferencijavimas ir 
individualizavimas. 

2015 m. 
rugsėjo mėn.

J. Donelienė,
E. Čebatariūnienė,
A. G. Makarevičienė

Mokymo kokybės 
gerinimas

9. Naujai atvykusių mokinių 
adaptacijos aptarimas.

2015 m. spalio 
mėn.

D. Lebednikaitė Ugdymosi aplinkos 
kūrimas,  mokymo 
kokybės gerinimas

10. I turo olimpiadų organizavimas. 2015 m. 
lapkričio mėn.

D. Lebednikaitė Skatinti aktyvų 
dalyvavimą 
olimpiadose, atskleisti 
mokinių  gebėjimus, 
ugdyti atsakomybę už 
mokymąsi

11. Materialinės bazės gerinimo 2015 m. L. Galatiltienė Ugdymosi aplinkos 
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aptarimas, naujų priemonių 
poreikio analizė. Mokytojų 
kvalifikacijos tobulinimo gairių 
aptarimas.

gruodžio mėn. kūrimas,  mokymo 
kokybės gerinimas, 
įvairesnių ugdymo 
būdų taikymas

12.. Švietimo idėjų, pedagogikos 
mokslo naujovių, pažangos ir 
gerosios patirties gimnazijos 
bendruomenėje sklaida.

Mokslo metų 
eigoje

Metodinės grupės 
mokytojai

Mokymo kokybės 
gerinimas

13.. Mokytojų kompetencijų, 
atitinkančių šalies švietimo 
politiką ir gimnazijos veiklos 
prioritetus, plėtojimas ir 
tobulinimas.

Mokslo metų 
eigoje

Metodinės grupės 
mokytojai

Mokymo kokybės 
gerinimas

14. Patirties sklaida pedagoginiuose 
leidiniuose, internetinėje 
gimnazijos svetainėje.

Mokslo metų 
eigoje

Metodinės grupės 
mokytojai

Mokymo kokybės 
gerinimas, kūrybiniai 
darbai ir t.t.

 Mokytojų veikla

Eil.
Nr.

Veiklos turinys Data Atsakingas asmuo Pastabos, siekiamas
rezultatas

PARODOS, KONKURSAI, OLIMPIADOS, RENGINIAI, ATVIROS PAMOKOS
1. Organizuojami konkursai:

Tarptautinis gamtos mokslų 
konkursas „Kengūraˮ

2015 m. 
vasario mėn.

L. Padribonienė Aktyvus ugdytinių 
dalyvavimas konkurse

Tarptautinis konkursas ,,Mini 
Euklidasˮ I kl.

2015 m. 
vasario mėn.

M. Šatkauskienė Aktyvus ugdytinių 
dalyvavimas konkurse

Respublikinis konkursas ,,Švari 
kalba, švari galvaˮ

2015 m. 
vasario mėn.

J. O. Dangelienė,
M. Šatkauskienė

Aktyvus ugdytinių 
dalyvavimas konkurse

Tarptautinis matematikos 
konkursas „Kengūraˮ

2015 m. kovo 
mėn.

J. Donelienė Aktyvus ugdytinių 
dalyvavimas konkurse

Konkursas ,,Matmintinisˮ 5, 6, I-
II kl.

2015 m. 
vasario – 
balandžio mėn.

J. O. Dangelienė,
M. Šatkauskienė

Aktyvus ugdytinių 
dalyvavimas konkurse

Tarptautinis konkursas 
,,Euklidasˮ II – IV kl.

2015 m. 
balandžio mėn.

J. Donelienė Atskleisti mokinių 
kūrybinius gebėjimus, 
skatinti aktyvų 
dalyvavimą 
konkursuose

Informacinių technologijų 
tarptautinis konkursas „Bebrasˮ

2015 m. 
lapkričio mėn.

J. O. Dangelienė Atskleisti mokinių 
kūrybinius gebėjimus, 
skatinti aktyvų 
dalyvavimą 
konkursuose

2. Organizuojami renginiai, akcijos, viktorinos:
Tarpmokyklinis matematikos ir 
IT konkursas 6 kl. „Matematinis 
peizažas“ (S. Daukanto progimn.)

2015 m. sausio 
mėn.

M. Šatkauskienė Aktyvus ugdytinių 
dalyvavimas konkurse

Tarpmokyklinis fizikos konkursas
,,Galilėjus”

2015 m. kovo 
mėn.

L. Padribonienė Aktyvus ugdytinių 
dalyvavimas konkurse

Renginys Žemės dienai paminėti 2015 m. kovo 
mėn.

L. Padribonienė Aktyvus ugdytinių 
dalyvavimas 

Viktorina ,,Žaisdami mokomėsˮ I 
kl.( J. Basanavičiaus gimn.)

2015 m. kovo 
mėn.

A. Makarevičienė Mokymo kokybės 
gerinimas, domėjimosi 
skatinimas
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Tarptautinė AIDS diena 2015 m. 
lapkričio mėn.

B. Balsevičienė Atskleisti mokinių 
kūrybinius gebėjimus, 
skatinti aktyvų 
dalyvavimą 
konkursuose

3. Mokomųjų dalykų olimpiadų I turai:
Informacinių  technologijų
olimpiada

2015 m. 
lapkričio mėn.

J. O. Dangelienė Aktyvus ugdytinių 
dalyvavimas 
olimpiadose

Matematikos olimpiada 2015 m. 
gruodžio mėn.

L. Galatiltienė Aktyvus ugdytinių 
dalyvavimas 
olimpiadose

Biologijos olimpiada 2015 m. 
gruodžio mėn.

 B. Balsevičienė Aktyvus ugdytinių 
dalyvavimas 
olimpiadose

Fizikos olimpiada 2015 m. 
gruodžio mėn.

E. Čebatariūnienė,
L. Padribonienė

Aktyvus ugdytinių 
dalyvavimas 
olimpiadose

Chemijos olimpiada 2015 m. 
gruodžio mėn.

A.G. 
Makarevičienė

Aktyvus ugdytinių 
dalyvavimas 
olimpiadose

Finansinio raštingumo olimpiada 2015 m. spalio 
– lapkričio 
mėn.

M. Šatkauskienė Aktyvus ugdytinių 
dalyvavimas 
olimpiadose

4. Projektai
Projektas–misterija ,,Senvagės 
žiedai 2015“. Gimnazijos atvirų 
durų dienos, mokytojų 
netradicinės pamokos.

2015 m. kovo 
mėn.

Visi mokytojai Mokymo kokybės 
gerinimas, gerosios 
patirties sklaida

Sveikos gyvensenos projektas 
„Sveika gyvensena“ I – II kl.

2015 m. gegužė B. Balsevičienė Atskleisti mokinių 
kūrybinius gebėjimus, 
skatinti aktyvų 
dalyvavimą 
konkursuose

5. Organizuojamos atviros pamokos:
Atvira matematikos pamoka 6 kl.
„Kombinatorika ir tikimybių 
teorija“

2015 m. 
gegužė

M. Šatkauskienė Atskleisti mokinių 
kūrybinius gebėjimus, 
mokantis matematikos

6. Diagnostiniai darbai
Bandomasis matematikos 
egzaminas IV, II kl.

2015 vasario 
-balandžio 
mėn. 

L. Galatiltienė,
J. Donelienė,
L. Janušaitienė,
M. Šatkauskienė

Atskleisti mokinių 
gebėjimus, sudaryti 
sąlygas mokiniams 
įsivertinti

Bandomasis fizikos egzaminas 
IV kl.

2015 vasario 
mėn.

E. Čebatariūnienė,
L.Padribonienė

Atskleisti mokinių 
gebėjimus, sudaryti 
sąlygas mokiniams 
įsivertinti

Bandomasis chemijos egzaminas 
IV kl.

2015 vasario 
mėn.

A. G. 
Makareviči
enė

Atskleisti mokinių 
gebėjimus, sudaryti 
sąlygas mokiniams 
įsivertinti

Bandomasis biologijos egzaminas
IV kl.

2015 vasario 
mėn.

B. Balsevičien
ė

Atskleisti mokinių 
gebėjimus, sudaryti 
sąlygas mokiniams 
įsivertinti
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Priedas Nr. 3

UŽSIENIO KALBŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

 Metodinės tarybos susirinkimai:

Eil.
Nr.

Veiklos turinys Data Atsakingas asmuo Pastabos, siekiamas
rezultatas

METODINIAI SUSIRINKIMAI
1. Metodinės grupės veiklos plano 

derinimas, atsižvelgiant į 
gimnazijos strateginius tikslus. 
I etapo olimpiadų organizavimo 
aptarimas. Anglų ir rusų kalbos 
bandomojo egzamino rezultatų 
aptarimas. Gimnazijos metodinės 
veiklos plano aptarimas.

2015 m.  sausio
mėn.

J. Tamulaitytė
N. Pinelienė

Aktyvus ugdytinių 
dalyvavimas 
olimpiadose. Darbo 
kokybės gerinimas.

2. Būsimo tarptautinio konkurso 
„Kalbų kengūraˮ aptarimas.
Mokyklos  Įvairių dalykų turinio 
integracija.

2015 m. 
vasario mėn.

R. Sokolovska,
Ž. Bortkevič

Atskleisti mokinių 
kūrybinius gebėjimus, 
skatinti aktyvų 
dalyvavimą 
konkursuose, mokymo 
kokybės gerinimas.

3. Penktokų, šeštokų ir I-os 
gimnazijos klasės  anglų kalbos 
žinių patikrinamųjų testų 
aptarimas. Gimnazijos ugdymo 
plano tobulinimo gairės
Projekto „Senvagės žiedai 2015. 
Sodas" veiklos aptarimas
Busimų užsienio kalbų įskaitų ir 
egzaminų aptarimas.

2015 m. kovo 
mėn.

J.Tarasova,
Ž. Bernotienė,
J. Tamulaitytė

Mokymo kokybės 
gerinimas.

4. Projekto „Senvagės žiedai 2015. 
Sodas" veiklos aptarimas.
Gerosios patirties sklaida.

2015 
m.balandžio 
mėn.

J. Tamulaitytė Mokymo kokybės 
gerinimas, gerosios 
patirties sklaida.

5. II klasės anglų kalbos lygmens 
nustatymo testo rezultatų 
aptarimas. Gimnazijos tradicinių 
renginių aptarimas, analizė.

2015 m. 
gegužės mėn. 

J. Tamulaitytė
R. Sokolovska

Mokymo kokybės 
gerinimas.

6. Mokytojų 2014-2015 m. m. 
savianalizės anketų aptarimas. 
Kvalifikacijos patvirtinimas.

2015 m. 
birželio  mėn.

J. Tamulaitytė Mokymo kokybės 
gerinimas.

7. I pusmečio metodinės veiklos 
analizė ir II pusmečio veiklos 
planų aptarimas. Ilgalaikių planų 
derinimas. Pagalba mokiniui 
pamokoje. Ugdymo proceso 
diferencijavimas ir 
individualizavimas.

2015 m. 
rugpjūčio-
rugsėjo  mėn.

J. Tamulaitytė Mokymo kokybės 
gerinimas, bendravimo
ir bendradarbiavimo 
skatinimas.

8. Dalyvavimo tarptautiniauose  
projektuose  aptarimas.Švietimo 
idėjų, pedagogikos mokslo 
naujovių sklaida metodinėse 
grupėse.

2015 m. spalio 
lapkričio  mėn.

I. Bingelienė, 
S. Čipkienė, 
N. Mazgo

Mokymo kokybės 
gerinimas, bendravimo
ir bendradarbiavimo 
skatinimas, gerosios 
patirties sklaida.

9. Pasirengimo užsienio kalbų 2015 m. J. Tamulaitytė, Aktyvus ugdytinių 
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bandomiesiem egzaminams 
aptarimas. 2016 m. mokytojų 
kvalifikacijos kėlimo programos 
aptarimas.  

lapkričio  mėn. N. Pinelienė dalyvavimas. Mokymo
kokybės gerinimas.

10. Mokymo priemonių užsakymas. 
Anglų kalbos bandomojo 
egzamino rezultatų aptarimas.
Grupės veiklos plano gairės.

2015 m. 
gruodžio  mėn.

J. Tamulaitytė Mokymo kokybės 
gerinimas, bendravimo
ir bendradarbiavimo 
skatinimas.

11. Švietimo idėjų, pedagogikos 
mokslo naujovių, pažangos ir 
gerosios patirties gimnazijos 
bendruomenėje sklaida.

Mokslo metų 
eigoje

Metodinės grupės 
mokytojai

Mokymo kokybės 
gerinimas.

12. Mokytojų kompetencijų, 
atitinkančių šalies švietimo 
politiką ir gimnazijos veiklos 
prioritetus, plėtojimas ir 
tobulinimas. IT panaudojimas 
pamokose. Pamokos kokybės 
gerinimas.

Mokslo metų 
eigoje

Metodinės grupės 
mokytojai

Mokymo kokybės 
gerinimas.

13. Patirties sklaida pedagoginiuose 
leidiniuose, internetinėje 
gimnazijos svetainėje

Mokslo metų 
eigoje

Metodinės grupės 
mokytojai

Mokymo kokybės 
gerinimas, kūrybiniai 
darbai ir t.t.

 Mokytojų veikla

Eil.
Nr.

Veiklos turinys Data Atsakingas asmuo Pastabos, siekiamas
rezultatas

PARODOS, KONKURSAI, OLIMPIADOS, RENGINIAI, ATVIROS PAMOKOS
1. Paroda ir viktorina skirta 

Europos kalbų dienai
2015 m. rugsėjo 
mėn.

J. Tamulaitytė Atskleisti mokinių 
kūrybinius gebėjimus.

Poezijos skaitymai, skirti 
Europos kalbų savaitei.

2016 gegužės 
mėn.

2. Organizuojami konkursai:
Tarptautinis konkursas „Kalbų 
kengūra (anglų kalba)ˮ

2015 m. vasario 
mėn. 24 d.

 R. Sokolovska
S. Bernotienė

Aktyvus ugdytinių 
dalyvavimas konkurse.

Tarptautinis konkursas „Kalbų 
kengūra (rusų kalba)ˮ 

2015 m. vasario 
mėn.24 d.

Ž. Bortkevič, 
N. Pinelienė

Aktyvus ugdytinių 
dalyvavimas konkurse.

Tarptautinis konkursas „Kalbų 
kengūra (vokiečių kalba)ˮ 

2015 m. vasario 
mėn. 24 d.

I. Bingelienė,
S. Čipkienė

Aktyvus ugdytinių 
dalyvavimas konkurse.

Tarptautinis konkursas „Kalbų 
kengūra (prancūzų kalba)ˮ

2015 m. vasario 
mėn. 24 d.

N. Mazgo Aktyvus ugdytinių 
dalyvavimas konkurse.

Raiškiojo skaitymo konkursas 
(rusų kalba)

Pagal miesto 
renginių planą.

Ž. Bortkevič,
N. Pinelienė

Aktyvus ugdytinių 
dalyvavimas konkurse, 
atskleisti mokinių 
kūrybinius gebėjimus.

3. Organizuojami diagnostiniai darbai:
Penktokų  anglų kalbos žinių 
patikrinamasis testas

2015 m. vasario 
mėn.

S. Bernotienė Mokymo kokybės 
gerinimas.

I gimnazijos klasės  anglų 
kalbos žinių patikrinamasis 
testas

2015 m. vasario 
mėn.

J. Tamulaitytė, 
J. Tarasova

Mokymo kokybės 
gerinimas.

Anglų kalbos bandomasis 
egzaminas IV kl.

2015 m. gruodžio 
mėn.

R. Sokolovska Mokymo kokybės 
gerinimas.

Rusų kalbos bandomasis 
egzaminas IV kl.

2015 m. sausio 
mėn.

N. Pinelienė Mokymo kokybės 
gerinimas.
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II klasės anglų kalbos lygmens 
nustatymo testas.

2015 m. gegužės 
mėn.

J. Tamulaitytė Mokymo kokybės 
gerinimas.

4. Mokomųjų dalykų olimpiadų I turai:
Rusų kalbos mokyklos ir miesto 
olimpiada (III-IVkl.)

Pagal miesto 
renginių planą.

Ž. Bortkevič Atskleisti mokinių 
kūrybinius gebėjimus, 
skatinti aktyvų 
dalyvavimą už 
gimnazijos ribų.

Rusų kalbos mokyklos 
olimpiada (6kl.)

N. Pinelienė Atskleisti mokinių 
kūrybinius gebėjimus.

Anglų kalbos olimpiada  II 
klasėms

2015 m. vasario 
mėn.

R. Sokolovska Atskleisti mokinių 
kūrybinius gebėjimus, 
skatinti aktyvų 
dalyvavimą už 
gimnazijos ribų.

Anglų kalbos olimpiada III 
klasėms

2015 m. vasario 
mėn.

J. Tamulaitytė Atskleisti mokinių 
kūrybinius gebėjimus, 
skatinti aktyvų 
dalyvavimą už 
gimnazijos ribų.

Anglų kalbos olimpiada I 
klasėms

2015 m. vasario 
mėn.

S. Bernotienė Atskleisti mokinių 
kūrybinius gebėjimus, 
skatinti aktyvų 
dalyvavimą už 
gimnazijos ribų.

Vokiečių kalbos olimpiada I-II 
klasėms

2015 m. vasario 
mėn.

I. Bingelienė Atskleisti mokinių 
kūrybinius gebėjimus, 
skatinti aktyvų 
dalyvavimą už 
gimnazijos ribų.

5. Organizuojamos atviros pamokos:
Atvira integruota prancūzų-rusų 
kalbų pamoka „Laisvė, lygybė, 
brolybė. Liberté, égalité, 
fraternité. Свобода, равенство, 
братство“

2015 m. vasario 
mėn. 7 d. 12 val.

Ž. Bortkevič,
N. Mazgo

Gerosios patirties 
sklaida, atskleisti 
mokinių kūrybinius 
gebėjimus, skatinti 
aktyvų dalyvavimą už 
gimnazijos ribų.

Atviros pamokos svečiams 
gimnazijos projekto „Senvagės 
Žiedai“ metu.

Metodinės grupės 
mokytojai

Gerosios patirties 
sklaida, atskleisti 
mokinių kūrybinius 
gebėjimus.

6. Vykdomi projektai:
Projektas-misterija  ,,Senvagės
žiedai 2015. Sodas" Gimnazijos
atvirų  durų  dienos,  mokytojų
netradicinės pamokos.

2015m. 
kovo mėn.

R. Sokolovska Atskleisti  mokinių
kūrybinius  gebėjimus.
Mokymo  kokybės
gerinimas,  gerosios
patirties sklaida.

Tarptautinis projektas „Tavo 
žvilgsnisˮ

2015 m. sausio-
vasario mėn.

N. Mazgo
Ž. Bortkevič, 
N. Pinelienė

Atskleisti mokinių 
kūrybinius gebėjimus, 
skatinti aktyvų 
dalyvavimą už 
gimnazijos ribų, 
mokinių saviraiškos 
skatinimas.

Tarptautinis projektas "Europos 
ateitis turi ilgą praeitį" 
(Vokietija, Lenkija, Lietuva, 

2015-2016 m.m. I. Bingelienė,
S. Čipkienė

Gerosios patirties 
sklaida.
Atskleisti mokinių 
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Vengrija, Prancūzija) kūrybinius gebėjimus, 
skatinti aktyvų 
dalyvavimą už 
gimnazijos ribų, 
mokinių saviraiškos 
skatinimas.

Tarptautinio  projekto 
„Correspondance avec les 
francophone” vykdymas.

2015 m. sausio-
gegužės mėn.

N. Mazgo Atskleisti mokinių 
kūrybinius gebėjimus, 
skatinti aktyvų 
dalyvavimą už 
gimnazijos ribų, 
mokinių saviraiškos 
skatinimas.

Tarptautinis  projektas „Mon 
pays ą travers la gastronomie”

2015 m. sausio –
gegužės mėn.

N. Mazgo Gerosios patirties 
sklaida, aktyvus 
gimnazijos 
bendruomenės 
dalyvavimas, skatinti 
aktyvų dalyvavimą už 
gimnazijos ribų.

Projektas „Provanso keliais” 2015 m. gegužės- 
birželio mėn.

N. Mazgo Kalbos praktinis 
pritaikymas autentiškoje
aplinkoje. Gyvai 
susipažinti su 
Prancūzijos istoriniu ir 
kultūriniu paveldu.

Edukacinė kelionė į Londoną 2015 gegužės 
mėn. 1-4 d.

J. Tamulaitytė
J. Tarasova

Kalbos praktinis 
pritaikymas ir kūrybinės
dirbtuvės autentiškoje 
aplinkoje. 
Didžiosios Britanijos  
istorinis ir kultūrinis 
paveldas. 

Priedas Nr.4
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DAILĖS, KŪNO KULTŪROS, MUZIKOS, TEATRO, TECHNOLOGIJŲ
METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

 Mokytojų veikla

Eil.
nr.

Veiklos turinys Data Atsakingas asmuo Pastabos, siekiamas
rezultatas

PARODOS, KONKURSAI, OLIMPIADOS, RENGINIAI, ATVIROS PAMOKOS
1. Organizuojami renginiai:

Lietuvos  pilietiškiausių
mokyklų  sambūrio  atidarymui
poetinė-muzikinė  kompozicija
""Giesmė apie Pasaulio medį"

2015m.
sausio 27 d.

Rūta Čėsnienė Pilietiškumo,
kūrybiškumo ugdymas

Gimnazijos  teatro  spektaklis
„Seno lagamino pasakos“

2015m.
 vasario 11d.

Rūta Čėsnienė Supažindinti  mokinių
tėvus,  mokytojus,
draugus  su  Senvagės
teatro studijos veikla

Mokyklinių  teatrų  festivalis
„Šimtakojis“

2015m. vasaris Rūta Čėsnienė Save  parodyti  ir  kitų
pažiūrėti.

Dalyvavimas renginyje - 
koncerte Kovo 11- osios  dienai
paminėti.

2015 m. kovo
11 d.

G. Pranckūnienė
I. Grigonienė

Aktyvus mokyklos 
bendruomenės   
dalyvavimas, mokinių
saviraiškos 
skatinimas, tradicijų 
puoselėjimas.

Dalyvavimas 
miuzikle/operetėje

2015 m. 
pavasaris

I. Grigonienė Ugdyti meno bei 
kūrybos poreikį,
puoselėti dainavimo, 
grojimo tradicijas, 
populiarinti meninę 
saviraišką, skatinti 
kurti, dalintis gerąja 
patirtimi.

Dalyvavimas  koncerte  –
popietėje  su  Tėvais,  skirtą
šeimos dienai paminėti.

2015m.
gegužė 

I. Grigonienė Ugdyti meno bei 
kūrybos poreikį,
puoselėti  dainavimo,
grojimo  tradicijas,
populiarinti  meninę
saviraišką,  skatinti
kurti  ir  atlikti  naujus
kūrinius.

Dalyvavimas mokslo ir žinių 
dienai paminėti “Rugsėjo 1-oji”

2015 m. 
rugsėjo 1 d.

E. Dabrišienė
R. Česnienė
I. Grigonienė

Puoselėti tradicijas, 
skatinti saviraišką.

Koncertas mokytojų dienai 
paminėti

2015 m. 
spalio pirma 
savaitė

K. Kazlauskaitė,
I. Grigonienė

Atskleisti mokinių 
kūrybinius gebėjimus,
skatinti saviraišką.

Dalyvavimas renginyje - 
popietėje “Iš močiučių 
skrynios”

2015 m. 
lapkritis

E. Daprišienė
I. Grigonienė

Ugdyti pilietinę 
asmenybę pasitelkiant
etnokultūrą, puoselėti
lietuvių muzikinės 
kultūros paveldą, 
skatinti raišką.

Dalyvavimas kalėdiniame 
koncerte, skirtą Tėvams.

2015 m. 
gruodis

R. Kisielienė
R. Česnienė

Atskleisti mokinių 
kūrybinius gebėjimus,
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I. Grigonienė skatinti saviraišką, 
aktyvų dalyvavimą 
bei bendravimą su 
tėvais.

2. Parodos:
''Kelionė  laiku-atgimusi  Lietuvos
Didžiosios  kunigaikštystės
valdovų  rūmų  istorija''.
Gimnazistės  darbas  bus
eksponuojamas Valdovų rūmuose

2015m. sausis G.M.Ajauskienė II parodos etape laimėti
prizą.

Instaliacija  ''Iš  prosenelės
stalčiaus''  

2015m. sausio 
10d.

G.M.Ajauskienė
E.Čėsnienė

Gimnazijos
bendruomenės reklama

Vilnius miniatiūrose 2
Vilniaus m. savivaldybėje

2015m. 
balandis

G.M.Ajauskienė Patekti į laureatų sąrašą.

''Lietuva  miniatiūrose''  Lietuvos
Respublikos  II  Seimo  rūmų
galerija

2015m. spalis G.M.Ajauskienė Tapti laureatais

Dalyvavimas miesto metodinės
tarybos  organizuojamose
parodose ir renginiuose.

Visą laikotarpį D. Žabaitė Aktyvus dalyvavimas

3. Organizuojami konkursai, čempionatai:
Dalyvavimas Lietuvos 
mokinių muzikinės kūrybos 
konkurse

2015 m. 
balandžio 
mėn. 11 d. 
Klaipėdos 
Vydūno 
gimnazijoje. 

I. Grigonienė Skatinti mokinių 
muzikinį 
kūrybiškumą, 
plėtojant saviraiškos 
poreikių tenkinimą; 
suteikti galimybę 
mokiniams plačiau 
pristatyti savo 
kūrybinę veiklą.

4. Mokomųjų dalykų olimpiadų I turai:
Dailės olimpiada I etapas 2015m. sausio 

28d.
G.M.Ajauskienė Atrinkti  moksleivį,

kuris  atstovaus
gimnaziją II etape

Technologijos olimpiada 2015m. kovas D. Žabaitė Aktyvus  ugdytinių
dalyvavimas.

Muzikos olimpiada 2015 m. 
lapkritis

I. Grigonienė Aktyvus ugdytinių 
dalyvavimas 
olimpiadoje, siekimas
optimaliausio 
rezultato.

5. Organizuojamos atviros pamokos:
Atviros  pamokos  projekto
„Senvagės žiedai 2015” metu.

2015m. 
balandis

Metodinės grupės 
mokytojai

Parodyti  netradicines
pamokas

Paruošti ir pravesti atvirą 
pamoką "Senieji lietuvių 
amatai ir buitis"

2015m.
spalis

D. Žabaitė Gerosios patirties 
sklaida

6. Vykdomi projektai:
Projektas  –  misterija  „Senvagės
žiedai 2015

2015 m. 
balandis

Visi  metodinės
grupės nariai

Patriotiškumo ugdymas
moksleivių tarpe

Projektas „Vardan tos Lietuvos ˮ 2015 m. spalis-
lapkritis

I.Grigonienė
S. Veličko
R. Gadeckienė
M. Urbanavičius

Patriotiškumo 
ugdymas
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Projektas „Sporto olimpiada“ 2015m.
birželis

S. Veličko
R. Gadeckienė
M. Urbanavičius

Aktyvus visos 
gimnazijos 
bendruomenės 
dalyvavimas.

Dalyvavimas Lietuvos projekte
– renginyje „Klasika visiems“

2015 m. 
gruodis-1 sav.

I. Grigonienė Plėsti aktyvią, 
estetinę, kūrybišką 
muzikinės kultūros 
patirtį;
skatinti pažinti 
klasikinės Vakarų 
muzikos paveldą.

7. Varžybos
„SKL“ Senvagės krepšinio lyga.
III-IV gim. klasių krepšinio 
varžybos.

2015 m.
 sausis-kovas

Mindaugas
Urbanavičius

Klasės  kolektyvo
subūrimas,  siekiant
rezultato.  Sportinio
meistriškumo siekimas.

Vilniaus m. mokinių olimpinio 
festivalio 66-os tarpmokyklinės 
tinklinio finalinės merginų 
varžybos (1998m. gim.)

2015m. sausis S. Veličko Užimti  kuo  aukštesnę
vietą.

I gim. klasių tinklinio varžybos 
(mišrių komandų)

2015m.
sausis, vasaris

R. Gadeckienė Aktyvus dalyvavimas

I gim. klasių merginų tinklinio 
varžybos.

2015m. vasaris R. Gadeckienė Aktyvus dalyvavimas

Tarpklasinės II-IV gim. klasių 
tinklinio 3+3 varžybos skirtos 
Kovo 11- ai paminėti.

2015m.
vasaris-kovas

S. Veličko Aktyvus  visų
dalyvavimas.

Draugiškos tarpmokyklinės I-II 
gim. klasių vaikinų krepšinio 
varžybos.

2015m. kovas S. Veličko Tinkamai  atstovauti
gimnazijos rinktinę.

Vilniaus miesto gimnazijų 
tinklinio varžybos

2015m.
kovas

S. Veličko Aktyvus dalyvavimas

II gimnazijos klasių vaikinų mini 
futbolo turnyras.

2015m. kovas R. Gadeckienė Aktyvus  visų
dalyvavimas.

Tarpklasinės I –ų gimnazijos 
klasių vaikinų futbolo varžybos 

2015m. 
balandis - 
gegužė

S. Veličko Aktyvus  gimnazijos
bendruomenės
dalyvavimas

Respublikinės laivų modelių 
varžybos

2015 balnadis -
gegužė

A.Lazauskas Sieksime gerų rezultatų

Draugiškos futbolo varžybos su 
V. Sirokomlės vid. m. rinktine

2015m. gegužė R. Gadeckienė Aktyvus  visų
dalyvavimas.

Draugiškos II gim. klasių 
krepšinio varžybos.

2015m. spalis S. Veličko Aktyvus gimnazijos 
bendruom. dalyvavimas

II klasių vaikinų krepšinio 
turnyras 

2015m. 
spalis, lapkritis

R. Gadeckienė Aktyvus  visų
dalyvavimas.

Vilniaus m. sporto žaidynių mini 
futbolo varžybos.

2015m. 
lapkritis, 
gruodis

R. Gadeckienė Siekiamas rezultatas-
prizinė vieta

Tarpklasinis Kalėdinis tinklinio 
turnyras II-IV gim. klasių (merg.
+ vaik.)

2015m. gruodis S. Veličko Aktyvus gimnazijos 
bendruomenės 
dalyvavimas


