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ŠIAULIŲ „ROMUVOS“ GIMNAZIJOS 2020 M. VEIKLOS PLANAS
2019 M. VEIKLOS ANALIZĖ
2019 m. visos gimnazijos veiklos tikslingai nukreiptos į aktyvios, atsakingos ir kūrybingos asmenybės ugdymą. Kokybiškai įgyvendinamos
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos. Kiekvienam mokiniui buvo sudaryta galimybė pačiam formuotis savo individualų ugdymo(si) planą,
rinktis neformalųjį ugdymą(si) tai įgalino mokinius patirti sėkmę ir pagal savo galimybes ir poreikius pasiekti Bendrosiose programose numatytą
pasiekimų lygį.
Gimnazijoje sėkmingai veikė mokinių individualios pažangos mokantis ir įgyjant bendrąsias-socialines kompetencijas stebėsenos sistema. Buvo
atnaujintas mokinio asmenybės ūgties stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašas, kuris nusako mokinio asmenybės brandos, pasiekimų ir pažangos
įsivertinimo ir įvertinimo tvarką, būdus, formas bei priemones ir jų dermę, analizę, fiksavimą ir informavimą. Visų grupių, klasių ir individualūs
mokinių pasiekimai buvo sistemingai užfiksuojami elektroniniame dienyne, individualios pažangos stebėsenos lape, reguliariai aptariami su mokiniu,
jo tėvais (globėjais, rūpintojais). Pasibaigus mokslo metams gimnazijos mokytojai savo dalyko mokinių pažangą lygino su ankstesnių mokslo metų
mokinių pažanga. Iš šios analizės matosi, jog mokinių akademinių pasiekimų pažanga aukšta: lyginant su praeitais mokslo metais mokinių pažanga
pagerėjo 15,9% (2017-2018 m.m. 64,7% mokinių padarė pažangą, o 2018-2019 m.m. pažangą padarė 80,6% mokinių). Gimnazijos mokinių lietuvių
kalbos ir literatūros bei matematikos PUPP rezultatai viršija šalies ir Šiaulių miesto savivaldybės mokyklų rodiklių vidurkius.
Nors NŠA ir nepateikė apibendrintos informacijos apie 2018-2019 m. m. BE rezultatus, tačiau pedagogai atidžiai analizavo pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimo (PUPP) ir brandos egzaminų (BE) rezultatus, lygino juos su gimnazijoje gautais įvertinimais, apmąstyta informacija tikslingai
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ir efektyviai buvo panaudota ugdymo(si) kokybei pamokose gerinti. Ypatingas dėmesys buvo skirtas pirmų klasių mokinių adaptacijai, jų pažangai
stebėti ir savalaikės ir tikslingos pagalbos organizavimui.
Gimnazijos mokytojai, klasių auklėtojai, Vaiko gerovės komisija (VGK) bendradarbiavo laiku teikiant pagalbą mokiniams. sistemingai ir
periodiškai analizavo esamą situaciją, ieškojo efektyviausių būdų reikalingos pagalbos teikimui.
Atsižvelgiant į mokinių pasiekimus gimnazijoje buvo sistemingai organizuojamos tikslinės individualios ir grupinės konsultacijos. Jos buvo skirtos
mokymosi sunkumų turintiems mokiniams žinių spragoms likviduoti ir pasiekti pagrindinį lygmenį, gabiems gimnazistams ugdyti, savarankiškai
besimokantiems ir mokomiems namuose mokiniams ugdyti, norintiems geriau paruošti BE ir PUPP.
Gabiems ir talentingiems mokiniams gimnazijoje tikslingai buvo kuriami specialūs ugdymosi iššūkiai, kūrybiškai organizuojama meninius,
sportinius, technologinius, socialinius, lyderystės gebėjimus plėtojanti popamokinė veikla. Gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo įvairiuose
konkursuose, olimpiadose, varžybose ir pasiekė aukštų rezultatų: Ričardas Navickas 50-ojoje tarptautinėje fizikos olimpiadoje laimėjo bronzos medalį,
tarptautinėje astronomijos olimpiadoje Justinas Turčak laimėjo bronzos medalį. Svarių laimėjimų pasiekta ŠMM šalies ir miesto olimpiadose.
Respublikoje organizuotuose mokinių čempionatuose ir olimpiadose pasiekta reikšmingų fizikos laimėjimų: Lietuvos fizikos čempionate Ričardas
Navickas ir Justinas Turčak užėmė dvi III vietas, respublikinėje fizikos olimpiadoje Ričardas Navickas laimėjo III vietą, o Justinas Turčak
apdovanotas ŠMM pagyrimo raštu. Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje Ignė Laurynaitė laimėjo I vietą, o Jaunųjų filologų
konkurse – III vietą, šalies mokinių istorijos olimpiadoje Vakarė Gotautaitė pelnė I vietą, rusų kalbos olimpiadoje Karolina Mateikaitė užėmė III
vietą, ekonomikos ir verslo olimpiadoje Naglis Mikalkėnas apdovanotas ŠMM pagyrimo raštu, Lietuvos mokyklų žaidynių respublikinės lengvosios
atletikos rungčių varžybose merginų komanda laimėjo III vietą.
Gimnazijos mokiniai dalyvavo visų dalykų olimpiadų miesto turuose ir užėmė daug prizinių vietų: keturios prizinės vietos užimtos biologijos
olimpiadoje, trys prizinės vietos laimėtos chemijos, matematikos, rusų kalbos olimpiadose, po dvi prizines vietas laimėta fizikos, istorijos, etninės
kultūros olimpiadose, jaunųjų filologų konkurse, vieną – lietuvių kalbos ir literatūros, informatikos, ekonomikos ir verslumo, muzikos olimpiadose,
anglų kalbos konkurse ir meninio skaitymo vokiečių kalba konkurse. Džiaugtasi gimnazijos sportininkų aštuoniomis pergalėmis įvairiose miesto
varžybose.
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Gimnazijoje didelis dėmesys skiriamas mokinių Socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) sistemos modelio, orientuoto į visuminį asmenybės
ugdymą, įgyvendinimui. Ugdant mokinių bendruosius socialinius įgūdžius, jie buvo mokomi suvokti savo asmenybės unikalumą, gabumus ir polinkius
bei mokomi įsivertinti asmeninę kompetenciją. Ugdant aktyvią ir atsakingą asmenybę tęsiama savanorystės veikla, įsijungta į tarptautinę DofE
judėjimo veiklą, lavinami socialiniai įgūdžiai – jaunimui tai galimybė ne tik atrasti patinkančią veiklos kryptį, bet ir geriau pažinti save. Toliau bus
įgyvendinama prevencinė programa VEIK, taip pat pradėta įgyvendinti ir prevencinė programa Lions Quest „Raktas į sėkmę“.
Gimnazijos ugdymo aplinka pritaikoma aktyviam mokymuisi. Siekiant sukurti funkcionalią ir dinamišką ugdymosi aplinką, skatinančią mokinių
mąstymą ir kūrybiškumą, 2019 m. gimnazijoje buvo įrengta mobili klasė su funkcionaliais ir lengvai perstatomais baldais, sukurta edukacinė erdvė,
skirta prevencinei programai VEIK įgyvendinti. Gimnazijos bibliotekoje atidaryta Zigmo Gėlės skaitykla, kuri yra susijusi su tęstinio gimnazijoje
vykdomo literatūros projekto „Zigmo Gėlės tradicija“ veiklomis. 2019 m. buvo pertvarkytos erdvės, skirtos moksleivių neformaliam ugdymui gerinti,
praplėstos pučiamųjų ansamblio „Romuva“ repeticijų patalpos, įrengta nauja patalpa instrumentiniam ansambliui repetuoti. Didelis dėmesys buvo
skiriamas saugiai virtualiai komunikacinei aplinkai kurti bei IT infrastruktūrai atnaujinti: bibliotekoje nupirkti nauji kompiuteriai. Žiniomis ir
naujienomis apie gimnazijos gyvenimą dalinamasi ne tik gimnazijos tinklapyje http://www.romuvosgimn.lt/, bet ir gimnazijos Facebook, Instagram
paskyrose, kurioje patys moksleiviais gali kurti žinutes ir pranešimus apie jiems aktualius gimnazijos įvykius.
Labai svarbus buvo mokinių indėlis kuriant ugdymosi aplinką: gimnazijos koridoriuose eksponuotos ne tik moksleivių kūrybinių darbų parodos,
bet ir parodos, susijusios su mokomųjų dalykų turiniu: mokinių istorijos d kompetencijas gilinanti paroda „Mano šeimos relikvija”, pilietiškumo
kompetencijas demonstruojanti paroda „Dienos atradimas“, gimnazijos bibliotekoje pristatyta vokiečių kalbos dienai paminėti skirtas stendinis
pranešimas apie Šveicariją.
Tenkinant mokinių ugdymosi ir saviraiškos poreikius, sudarytos sąlygas socializacijai. Gimnazistų ugdymas vyko ne tik gimnazijoje – buvo
perkeliamas į kitas erdves, t.y. gamtą, kultūros įstaigas, įmones, valdžios, mokslo ir studijų institucijas ir kt. 2019 m. buvo vedamos netradicinės
pamokos: lietuvių kalbos ir literatūros (susitikimas su 42-uoju Z.Gėlės premijos laureatu), ekonomikos (susitikimai su bankininkais), anglų kalbos
(Šiaulių miesto VPK), kūno kultūros s (boulingo turnyrai, veikla ledo arenoje), o pilietiškumo ir karjeros kompetencijos buvo ugdomos pamokoje,
kuri vyko Šiaulių m. Savivaldybėje. Dalykinės ir socialinės moksleivių kompetencijos buvo stiprinamos išvykose į Šiaulių universiteto Botanikos
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sodą, į Šiaulių Meteorologijos stotį, į LR Seimą ir Valstybės pažinimo centrą. Aktyviai ir naudingai savo dalykines ir karjeros kompetencijas
moksleiviai ugdė išvykose į įmones (apsilankyta senojoje „Gubernijoje“) bei valstybines įstaigas - Šiaulių apygardos Teismą, teismo muziejų.
Mokiniams taip pat sudarytos sąlygos plėtoti bendrąsias – socialines kompetencijas dalyvaujant tarptautiniuose Erasmus+ projektuose „Europe in
motion“ „Digital Literacy in 6 Steps“, DofE programoje ir kitose gimnazijos siūlomose socialinėse, savanorystės, pilietinėse veiklose.
Gimnazijoje, vykdant neformaliojo švietimo programas, buvo siekiama tenkinti pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti mokiniams
tapti aktyviais visuomenės nariais, suteikti galimybes atsiskleisti vaikų gabumams bei pagilinti ir praktiškai panaudoti žinias, įgytas pamokų metu.
Gimnazijoje buvo įvairinamos neformaliojo švietimo formos, lengvinamas jų prieinamumas. Svariais pasiekimais gali didžiuotis gimnazijos mišrus
choras „Bene Notes“, pelnęs II laipsnio diplomą Respublikos chorų festivalyje, taip pat gimnazijoje veikiantis pučiamųjų instrumentų orkestras
„Romuva“, Lietuvos orkestrų čempionate, savo kategorijoje pelnęs II laipsnio diplomą. Šie kolektyvai taip pat yra gausiausi savo sudėtimi, chore
dainuoja apie 50 gimnazistų, orkestre yra beveik 30 narių. Populiarūs buvo būreliai, siūlę perspektyvią profesinę veiklą,- fotografijos, žurnalistikos,
architektūros. Reikšminga veikla vyko Mokinių seimo ir Lyderystės grupės „Kartu geriau“ užsiėmimuose.
Gimnazijoje sėkmingai buvo įgyvendinama STEAM veiklos planas, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais: „Romuvos“ progimnazija,
Dainų, Gytarių, Sandoros, Gegužių progimnazijomis. Asocijuotos mokyklos buvo pakviestos į Žaliąjį festivalį, robotikos konkursą „Robotų istorija
ir dabartis“, įvairių meno šakų užsiėmimus. Gimnazija aktyviai dalyvavo Šiaulių miesto STEAM programos iniciatyvose, kuriose mokiniai išmoko
idėjas įgyvendinti praktiškai, susipažino su įvairiomis profesijomis. STEAM programa buvo įgyvendinama ŠU ir ŠVK laboratorijose, įvairiose
įmonėse bei natūralioje gamtoje. Daug dėmesio skirta netradicinio ugdymo pamokoms ir kitoms veikloms. Gimnazijos informacinių technologijų
mokytoja parengė ir įgyvendina STEAM programą pradinių klasių mokiniams. Mokykla prisistatė regionui skirtame Galimybių festivalyje „Tavo
PIN kodas“, kuris vyko Šiaulių arenoje. Gimnazijoje buvo vykdomas kryptingas ugdymas: 1-2 klasių mokiniai turėjo galimybę pasirinkti
biomedicinos-inžinerinę kryptį, kuri susijusi su patyrimine veikla per integruotus biologijos – chemijos ir fizikos – IT pamokas. Praktiniai mokinių
gebėjimai buvo ugdomi vykdant projektus: „Mes rūšiuojam“, „Oro taršos mažinimas Šiaulių mieste“, „Erdvėlaivis- -Žemė“ ir „Tyrėjų naktis“. VU
gyvybės mokslų centre ir ŠU Stasio Gliaudžio gamtos muziejuje vyko netradicinio ugdymo pamokos. STEAM veikla gimnazijoje orientuota į praktinį,
tyrimais ir stebėjimais grįstą ugdymą.
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Vienas iš didžiausių tradicinių renginių, įgyvendintų 2019 metais, tai XII respublikinė etnokultūrinė mokinių konferencija „Mitinis poetinis
žmogaus, gyvūnų ir augalų pasaulis“ (kryptis – „Praeities ir šiandienos saitai“), kuriame tiek turinio, tiek idėjinėmis prasmėmis siejamas ir formalusis,
ir neformalusis ugdymas. Kryptingas ugdymas sudaro sąlygas kiekvienam gimnazistui įsivertinti savo gebėjimus, pažinti save, atrasti naujus talentus,
pasimatuoti asmeninę ūgtį.
Gimnazijoje buvo siekiama stiprinti bendruomeniškumą, personalo profesinį bendradarbiavimą ir kolegialų mokymąsi. Bendruomeniškumo
stiprinimas gimnazijoje glaudžiai sietas su siekiu užtikrinti bendruomenės narių aktyvų dalyvavimą gimnazijos organizuojamuose renginiuose (šeimos
dienai skirtas koncertas „Kol kartu“; kalėdinis vakaras „Tyliai, tyliai“, padėkos vakaras „Romuvos garbė“, naujojo mokinių seimo rinkimai ir
inauguracija, Šimtadienio, Paskutinio skambučio, Brandos atestatų įteikimo šventės). Daug dėmesio skirta aktyviam gimnazijos bendruomenės narių
įsitraukimui palaikant tolesnius ryšius su gimnaziją baigusiais mokiniais – alumnais. Tradiciškai sausio mėnesio paskutinį penktadienį įvyko Alumnu
susitikimas, o prieš metus baigę mokiniai buvo pakviesti dalyvauti tradiciniame renginyje „Kaip sekasi, pirmakursi?“. Gražia tradicija yra tapę
nominacijos „Romuvos sėkmė“ rinkimai. Kasmet nominuojami skirtingose profesinėse veiklose sėkmės pasiekę gimnazistai. 2019 metais, siekiant
didesnio mokytojo profesijos prestižo, buvo nuspręsta „Romuvos sėkmės“ nominaciją įteikti buvusiam romuviečiui, sėkmingai pasirinkusiam
pedagoginį kelią. Nominacija buvo įteikta anglų kalbos mokytojai Godai Matačiūtei, dirbančiai Klaipėdoje. Šia nominacija skatinamas
bendruomeniškumas ir buvusių abiturientų sugrįžimas į gimnaziją, jų patirties perdavimas besimokantiems gimnazistams.
Skatintos bendros gimnazijos pedagogų išvykos: mokytojų išvyka į Rygos operos ir baleto teatrą, mokinių, mokytojų ir tėvų kelionė į Sankt
Peterburgą, studijų mugę LITEXPO, profesinę mugę „Mokykla 2019“, kurios užtikrino aktyvų ir glaudų bendruomenės įsitraukimą ir dalyvavimą
bendrose veiklose.
Bendruomenės ryšiai stiprėja kartu mokantis vieniems iš kitų, pasidalinant ne tik profesinėmis žiniomis, bet ir asmeniniais pasiekimais, laisvalaikio
praleidimo būdais. Gražia iniciatyva tapo projekto „Holistinis ugdymas – kelias į kiekvieno mokinio sėkmę“ iniciatyvinės grupės organizuojamos
„Džiaugsmo valandos“, kurių metu mokytojai dalijosi savo laisvalaikio praleidimo būdais, pasiekimais, patarimai apie sveiką gyvenseną. Projekto
iniciatyva gimnazijoje 2019 metais buvo kuriama „Džiaugsmo knyga“, į kurią bendruomenės nariai rašė džiaugsmingus pastebėjimus, padėkas.
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Gimnazijos mokytojai dalijosi savo profesine patirtimi ne tik tarpusavyje, bet ir su kolegomis mieste, respublikoje: vyko Šiaulių miesto rusų kalbos
mokytojų apskrito stalo diskusija „Šiuolaikinė rusų kalbos pamoka“, susitikimai su Ignalinos gimnazijos pedagogais. Visi mokytojai tobulino savo
kvalifikaciją įvairiuose kursuose ir seminaruose. Iš viso per metus įvairiuose kursuose ir seminaruose mūsų gimnazijos pedagogai praleido 1607
valandas. Kiekvienam gimnazijos pedagogui vidutiniškai tenka po 36,5 valandas.
2020 METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1 tikslas: Sustiprinti ugdymo(si) kokybę plėtojant jo įvairovę.
1.1. Kokybiškai įgyvendinti ugdymo programas siekiant kiekvieno mokinio pažangos.
1.2. Skatinti mokinių tyrinėjimais, atradimais grįstą mokymą(si).
1.3. Skatinti mokinių mokymą(si) efektyviai panaudojant skaitmeninę erdvę.
2 tikslas: Sustiprinti partnerystės tinklą.
2.1. Stiprinti gimnazijos bendruomenę.
2.2. Užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą su asocijuotomis progimnazijomis.
2.3. Suaktyvinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.
3 tikslas: Užtikrinti pedagogų profesinio tobulėjimo tvarumą.
3.1. Kryptingai tobulinti mokytojų dalykines, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas.
3.2. Skatinti mokytojų kolegialų mokymąsi, gerosios patirties sklaidą.
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2020 M. VEIKLOS PLANAS
Pagrindinės priemonės

1-2 gimnazijos klasių
mokinių anglų kalbos
konkurso miesto turo
organizavimas
1-4 klasių mokinių
lietuvių kalbos ir
literatūros olimpiados
miesto turo
organizavimas
Fizikos mokyklinė
olimpiada 1-2 ir 3-4
klasių mokiniams
Administracijos posėdis
1 klasių mokinių anglų
kalbos konkurso
mokyklinis turas
Užsienio kalbų
bandomojo egzamino 4
kl. mokiniams
organizavimas ir rezultatų
analizė
2 kl. pasiekimų
patikrinimo testo
organizavimas ir rezultatų
analizė. Mokymo
lygmens nustatymas.

Įvykdymo Kur aptariama,
data
analizuojama
Atsakingas
Laukiamas rezultatas
1 tikslas: Sustiprinti ugdymo(si) kokybę plėtojant jo įvairovę.
1.1. uždavinys: Kokybiškai įgyvendinti ugdymo programas siekiant kiekvieno mokinio pažangos.
Sausis
Užsienio k.
Sausis
Metodinėje grupėje
V. Balandienė
Sudarytos ir užtikrintos sąlygos miesto
metodinės grupės
geriausiems mokiniams atskleisti savo
veiklos planas
gebėjimus.
Programa,
projektas

Lietuvių k.
metodinės grupės
veiklos planas

Sausis

Metodinėje grupėje

G. Trinkaitė

Sudarytos ir užtikrintos sąlygos miesto
geriausiems mokiniams atskleisti savo
gebėjimus.

Gamtos mokslų
metodinės grupės
veiklos planas
Administracijos
posėdžių planas

Sausis

R. Uža,
A. Pelanskienė

Gabių mokinių paieška ir jų saviraiškos
skatinimas.

K. Gerčaitė,
M. Stonienė

Aptartas ir įvertintas mokinių pažangos
stebėjimas gimnazijoje

Užsienio k.
metodinės grupės
veiklos planas
Užsienio k.
metodinės grupės
veiklos planas

Vasaris

Gamtos mokslų
metodinės grupės
pasitarime
Administracijos
posėdyje
Vasaris
Metodinėje grupėje

R. Švedienė

Vasaris

Metodinėje grupėje

I. Adomavičienė,
N. Jackus

Įvertinta ir įsivertinta individuali dalyvio
pažanga.
Atrinkti dalyviai į miesto turą.
95% mokinių išlaikys bandomąjį egzaminą.
Patikrinti įgytas žinias ir gebėjimus, nustatyti
tobulintinas kalbinių kompetencijų sritis.

Užsienio k.
metodinės grupės
veiklos planas

Vasaris

Metodinėje grupėje

A. Būdvytytė,
E. Nachataya,
D. Nemeikienė

Sausis

90% mokinių pasieks B1 kalbų (rusų, vokiečių
- A2) mokėjimo lygį.
Atsižvelgiant į pasiekimus, bus galimybė
suskirstyti mokinius į vienodų gebėjimų grupes.
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IT bandomojo egzamino
darbas 4 klasių
mokiniams
10 - 12 klasių jaunųjų
istorikų olimpiados
mokyklinis turas
Administracijos posėdis

Matematikos ir IT
metodinės grupės
veiklos planas
Socialinių mokslų
metodinės grupės
veiklos planas
Administracijos
posėdžių planas

Vasaris

Metodinės grupės
susirinkime

L. Tankelevičienė

100% mokinių pasirinkusių VBE pasitikrins
savo žinias, gebėjimus ir įgūdžius.

Vasaris

Metodinės grupės
susirinkime

N. Vaigauskienė

Vasario 11
d.

Administracijos
posėdyje

K. Gerčaitė,
M. Stonienė

Mokytojų tarybos
posėdis, skirtas I
pusmečio mokinių
pasiekimams apibendrinti

Veiklos planas

Vasaris

Mokytojų tarybos
posėdis

V. Giedraitis

Įvertinta ir įsivertinta individuali dalyvio
pažanga.
Atrinkti dalyviai į miesto turą.
Bus aptarti I pusmečio rezultatai. Aptarta ką
reikėtų padaryti, kad II pusmetį rezultatai
pagerėtų.
Bus aptarti I pusmečio rezultatai. Numatytos
priemonės, kad II pusmetį rezultatai pagerėtų.

Lietuvių kalbos ir
literatūros PUPP
bandomasis darbas 2 kl.
mok.

Lietuvių kalbos ir
literatūros
mokytojų
metodinės grupės
veiklos planas
Užsienio k.
metodinės gr.
veiklos planas
Gamtos mokslų
metodinės grupės
veiklos planas
Gamtos mokslų
metodinės grupės
veiklos planas
Gamtos mokslų
metodinės grupės
veiklos planas
Administracijos
posėdžių planas

Kovas

Mokyklinis raiškiojo
skaitymo anglų kalba
konkurso turas
Chemijos bandomasis
egzaminas 4-tų klasių
mokiniams
Biologijos bandomasis
egzaminas 4-tų klasių
mokiniams
Fizikos bandomasis
egzaminas 4-tų klasių
mokiniams
Administracijos posėdis

Kovas
Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojų
metodinėje grupėje

R.Laurinavičienė

Kiekvieno mokinio žinių ir gebėjimų
įsivertinimas.

Įsivertinta individuali dalyvio pažanga,
kūrybiniai gebėjimai.
Atrinkti dalyviai į miesto turą.
Mokinys pasitikrins savo žinias, gebėjimus ir
įgūdžius, įsivertins egzamino pasirinkimo
galimybes
Mokinys pasitikrins savo žinias, gebėjimus ir
įgūdžius, įsivertins egzamino pasirinkimo
galimybes
Mokinys pasitikrins savo žinias, gebėjimus ir
įgūdžius, įsivertins egzamino pasirinkimo
galimybes
Bus aptarti ugdymo plano rengimo etapai,
prioritetai, susitarimai.

Kovas

Metodinėje
grupėje

V. Latožienė

Kovas

Gamtos mokslų
metodinės grupės
pasitarime
Gamtos mokslų
metodinės grupės
pasitarime
Gamtos mokslų
metodinės grupės
pasitarime
Administracijos
posėdis

T. Šėporaitienė

Kovas

Kovas

Kovas 10
d.

L. Kneižienė,
K. Procenko
R. Uža,
A. Pelanskienė
K.Gerčaitė
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Lietuvių kalbos ir
literatūros bandomasis
darbas 4 kl. mok.

G. Samalionienė

Kiekvieno mokinio įgūdžių kurti rišlų tekstą
vertinimas ir įsivertinimas

Metodinėje taryboje,
mokytojų taryboje,
gimnazijos taryboje

K. Gerčaitė,
N. Jackus

Bus priimti sprendimai dėl 2020-2021 m. m.
ugdymo plano.

Balandis

Mokytojų taryboje

V. Giedraitis,
K. Gerčaitė

Bus priimti sprendimai dėl 2020-2021 m. m.
ugdymo plano.

Matematikos ir IT
metodinės grupės
veiklos planas

Balandis

Metodinės grupės
susirinkime

J. Balsevičienė,
D. Alasauskienė

100 % mokinių pasitikrins savo žinias,
gebėjimus ir įgūdžius

Matematikos bandomojo
egzamino darbas 4 klasių
mokiniams
Ekonomikos ir verslumo
olimpiada 9-10 klasių
mokiniams

Matematikos ir IT
metodinės grupės
veiklos planas
Socialinių mokslų
metodinės grupės
veiklos planas

Balandis

Metodinės grupės
susirinkime

J. Balsevičienė

100% mokinių pasirinkusių VBE pasitikrins
savo žinias, gebėjimus ir įgūdžius.

Balandis

S. Zonienė

Ne mažiau 3 mokiniai dalyvaus miesto
ekonomikos olimpiadoje. Atrinkti mokiniai
dalyvauja miesto renginyje.

Tradicinis renginys
„Aktyviausio skaitytojo ir
daugiausiai skaičiusios
klasės apdovanojimai“.

Bibliotekos veiklos
planas

Gegužės 4
sav.

Socialinių mokslų
metodinės grupės
pasitarime
Gegužė
Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojų
metodinėje grupėje

A. Aleknienė

Moksleivių skatinimas skaityti ir jų tarpusavio
dalijimasis žiniomis apie perskaitytas knygas.

Gimnazijos 1-4 klasių
mokinių padarytos
pažangos aptarimas.

Metodinės tarybos
veiklos planas

Birželis

V. Giedraitis

Bus aptarta ir įvertinta 1-4 klasių mokinių
padaryta pažanga.

Metodinės tarybos
posėdis ugdymo plano
2020-2021 m. m. projekto
svarstymas ir rengimas
Mokytojų tarybos posėdis
ugdymo plano 2020-2021
m. m. projekto
svarstymas ir rengimas
Matematikos bandomasis
PUPP darbas

Lietuvių kalbos ir
literatūros
mokytojų
metodinės grupės
veiklos planas
Metodinės tarybos
veiklos planas

Balandis

Balandis

Veiklos planas

Balandis
Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojų
metodinėje grupėje

Birželis
Mokytojų tarybos
posėdyje
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Individualios mokinių
pažangos stebėjimo,
fiksavimo ir
(įsi)vertinimo formos
aptarimas ir tobulinimas.
Mokytojų tarybos
posėdis, skirtas II
pusmečio mokinių
pasiekimams apibendrinti

Metodinės tarybos
veiklos planas

Birželis

Metodinės tarybos
posėdyje

N. Jackus

Bus aptartas ir įvertintas mokinių pažangos
stebėjimas gimnazijoje, aptarta ir patobulinta
individualios mokinių pažangos stebėjimo,
fiksavimo ir (įsi)vertinimo forma.

Veiklos planas

Birželis

Mokytojų tarybos
posėdis

V. Giedraitis

Bus aptarti II pusmečio rezultatai. Numatytos
priemonės rezultatų gerinimui.

Mokytojų tarybos posėdis
2020-2021 m. m ugdymo
planui pritarti
Gimnazijos tarybos
posėdis 2020-2021 m. m
ugdymo planui pritarti
Mokinio asmenybės
ūgties stebėjimo ir
vertinimo tvarkos aprašo
bei mokomųjų dalykų
vertinimo tvarkų
atnaujinimas.

Veiklos planas

Rugpjūtis

Rugpjūtis
Mokytojų tarybos
posėdis

V. Giedraitis,
K. Gerčaitė

Susitarta dėl ugdymo plano įgyvendinimo
nuostatų

Veiklos planas

Rugpjūtis

Gimnazijos tarybos
posėdis

V. Giedraitis,
K. Gerčaitė

Pritarta gimnazijos 2020-2021 m. m. ugdymo
planui

Metodinės tarybos
veiklos planas

Rugpjūtis
IV savaitė

Metodinės tarybos
posėdyje

N. Jackus

Bus priimti sprendimai dėl vertinimo aprašo
tobulinimo ir atnaujintų mokomųjų dalykų
vertinimo tvarkų.
Bus patobulintas mokinio asmenybės ūgties
stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašas.

Metodinės tarybos
veiklos planas

Rugsėjis,
I savaitė

Rugsėjis
Metodinės tarybos
posėdyje

N. Jackus

Bus priimti sprendimai dėl metodinės veiklos
krypčių / prioritetų, parengtas 2020-2021 m. m.
Metodinės tarybos veiklos planas.

Metodinės tarybos
veiklos planas

Rugsėjis,
III savaitė

Metodinės tarybos
posėdyje

N. Jackus

Bus susitarta dėl dalykinių konsultacijų
apskaitos tvarkos.

Gimnazijos Metodinės
tarybos funkcijų ir
veiklos prioritetų
aptarimas, 2020-2021
m.m. veiklos plano
sudarymas
Dalykinių konsultacijų
mokiniams organizavimo
ir apskaitos tvarkos
aptarimas
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Spalis
A. Aleknienė,

Informacinės valandėlės
pirmų klasių mokiniams
„Mano pažintis su
biblioteka“

Bibliotekos veiklos
planas

1-2 klasių mokinių
Oratorinio meno
konkursas mokyklinis
turas
Vokiečių kalbos
tarptautinis sertifikato
DSDII (B2/C1) laikymas

Užsienio
metodinės grupės
veiklos planas

Lapkritis

Lapkritis
Metodinėje
grupėje

Užsienio
metodinės grupės
veiklos planas

Lapkritis

Etnokultūros olimpiada 1- Lietuvių kalbos ir
4 kl. mok.
literatūros
mokytojų
metodinės grupės
veiklos planas
Susitikimas su 44-uoju
Lietuvių kalbos ir
Zigmo Gėlės premijos
literatūros
laureatu.
mokytojų
metodinės grupės
planas

1 kl. auklėtojos

Spalis

Mokiniai įtvirtins žinias apie bibliotekos fondo
sandarą, tvarką, taikys reikiamos informacijos
paieškos būdus, skatinami skaityti ir laiku
grąžinti knygas.

R. Švedienė

Įvertinta ir įsivertinta individuali mokinio
pažanga, kūrybiniai gebėjimai.
Atrinkti dalyviai į miesto turą.

Metodinėje
grupėje

A. Būdvytytė

Lapkritis

Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojų
metodinėje grupėje

G. Trinkaitė

Patobulinti ir tarptautiniu sertifikatu įvertinti
moksleivių vokiečių kalbos gebėjimai
prilyginami vokiečių kalbos valstybiniam
egzaminui.
Tikslinė gabių mokinių atranka į miesto
olimpiados turą.

Lapkritis

Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojų
metodinėje grupėje

G. Samalionienė,
D. Jaugienė

Bendradarbiavimas su literatūriniu Naisių
muziejumi.

L.Tankelevičienė

Dalyvaus 5-10 mokiniai ir 1-2 bus atrinkti
dalyvauti II ture

IT olimpiada I turas 1-2 ir
3-4 klasių mokiniams

Matematikos ir IT
metodinės grupės
veiklos planas

Gruodis

Gruodis
Metodinės grupės
susirinkime

Matematikos olimpiada I
turas
1-2 klasių mokiniams

Matematikos ir IT
metodinės grupės
planas

Gruodis

Metodinės grupės
susirinkime

Z. Savickienė
J. Balsevičienė

Dalyvaus 10 -15 mokinių ir 4-6 bus atrinkti
dalyvauti II ture

Matematikos olimpiada I
turas 3-4 klasių
mokiniams

Matematikos ir IT
metodinės grupės
veiklos planas

Gruodis

Metodinės grupės
susirinkime

D. Alasauskienė
V. Daugelavičiūtė

Dalyvaus 10 -15 mokinių ir 4-6 bus atrinkti
dalyvauti II ture
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1-2 klasių mokinių
Oratorinio meno
konkursas miesto turas
3 klasių mokinių anglų
kalbos olimpiados
mokyklinis turas
Chemijos mokyklinė
olimpiada 1-2 ir 3-4
klasių mokiniams
Biologijos mokyklinė
olimpiada 1-2 ir 3-4
klasių mokiniams
Lietuvių kalbos ir
literatūros olimpiada 1-2
kl. mok.
Lietuvių kalbos ir
literatūros olimpiada 3-4
kl. mok.
„Romuvos“ gimnazijos
2021-2023 m. strateginio
plano, 2021 m. veiklos
plano projekto svarstymas
ir rengimas
Mokinių parengimas ir jų
dalyvavimas miesto,
šalies olimpiadose,
konkursuose
Moksleivių
konsultavimas siekiant jų
asmeninės pažangos.

Užsienio
metodinės grupės
veiklos planas
Užsienio
metodinės grupės
veiklos planas
Gamtos mokslų
metodinės grupės
veiklos planas
Gamtos mokslų
metodinės grupės
veiklos planas
Lietuvių kalbos ir
literatūros
mokytojų
metodinės veiklos
planas
Lietuvių kalbos ir
literatūros
mokytojų
metodinės veiklos
planas
Metodinės tarybos
veiklos planas

Gruodis

Metodinėje
grupėje

R. Švedienė

Įvertinta ir įsivertinta individuali mokinio
pažanga

Gruodis

Metodinėje
grupėje

V. Balandienė

Gruodis

Gamtos mokslų
metodinės grupės
pasitarime
Gamtos mokslų
metodinės grupės
pasitarime
Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojų
metodinėje grupėje

T. Šėporaitienė

Įvertinta ir įsivertinta individuali mokinio
pažanga, kūrybiniai gebėjimai.
Atrinkti dalyviai į miesto turą.
Gabių mokinių paieška ir jų saviraiškos
skatinimas.

Gruodis

Gruodis

Gruodis

Gruodis

Visus
metus

Visus
metus

L. Kneižienė,
K. Procenko

Gabių mokinių paieška ir jų saviraiškos
skatinimas.

R. Laurinavičienė

Tikslinė gabių mokinių atranka į miesto
olimpiados turą.

Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojų
metodinėje grupėje

D. Jaugienė

Tikslinė gabių mokinių atranka į miesto
olimpiados turą.

Metodinėje atryboje,
mokytojų taryboje,
gimnazijos taryboje

K. Gerčaitė,N.
Jackus

Bus atlikta situacijos analizė, susitarta dėl
gimnazijos 2021-2023 m. strateginio plano,
2021 m. veiklos plano tikslų, uždavinių,
priemonių.

Metodinių grupių
pirmininkai

Dalyvaus ne mažiau kaip 100 mokinių . 10%
užims prizines vietas

Metodinių grupių
pirmininkai

Suteikta veiksminga ir savalaikė pagalba
mokiniui.
Ne mažiau kaip 1 proc. daugiau mokinių
padarys pažangą.

Visus metus
Metodinėse grupėse

Metodinėse grupėse
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Klasių (grupių) mokinių
bendrųjų-dalykinių
kompetencijų, pasiekimų
ir pažangos stebėjimas ir
vertinimas
Mokinių bendrųjų socialinių kompetencijų
pažangos stebėjimas
Atvirų ir integruotų
pamokų bei pamokų už
mokyklos ribų vedimas ir
apskaita

Mokinių socialinių
kompetencijų ir
ugdymo karjerai
pedagogo veiklos
planas
Metodinės tarybos
veiklos plane

Visus
metus

Metodinėse grupėse

Metodinių grupių
pirmininkai

Stebima individuali kiekvieno mokinio
pažanga. Ne mažiau kaip 1 proc. daugiau
mokiinių padarys pažangą.

Visus
metus

Administracijos
posėdžiuose

Mokinių socialinių
kompetencijų ir
ugdymo karjerai
pedagogas

100 proc. gimnazijos mokinių stebės ir
analizuos savo bendrųjų - socialinių
kompetencijų lygį ir pasiekimus, 80 proc.
pildys mokinių ugties, bendrųjų socialinių
kompetencijų aplankus.

Visus
metus

Metodinėje
taryboje

N. Jackus

1.2 uždavinys: Skatinti mokinių tyrinėjimais, atradimais grįstą mokymą(si).
Sausis
Meninio skaitymo
Lietuvių kalbos ir
Sausis
Lietuvių kalbos ir
D. Vėlaitienė
Tikslinė gabių ir talentingų mokinių atranka į
konkursas 1-4 kl. mok.
literatūros
literatūros mokytojų
miesto turą
mokytojų
metodinėje grupėje
metodinės grupės
veiklos planas
Projektas "Nepamiršk
Socialinių mokslų
Sausis
Socialinių mokslų
S. Zonienė
Visi antrų klasių gimnazistai, susipažins ir
parašiuto"
metodinės grupės
metodinėje grupėje
pagilins žinias socialinio draudimo tema.
veiklos planas
Vasaris
Paroda ,,Užgavėnių
Kūno kultūros ir
Vasaris
Kūno kultūros ir
R. Daužvardis
Ugdomi gabūs mokiniai
kaukės''
menų metodinės
menų metodinėje
grupės veiklos
grupėje
planas
Netradicinio ugdymo
Gamtos mokslų
Vasaris
Gamtos mokslų
T. Šėporaitienė,
Gilinami gamtosmokslų praktiniai
integruota pamoka LSMU metodinės grupės
metodinėje grupėje
L. Kneižienė
eksperimentiniai įgūdžiai. Skatinamas mokinių
erdvėse "Biocheminiai
veiklos planas
domėjimasis gamtos mokslais.
procesai žmogaus
organizme"
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Raštingumo konkursas 14 kl. mok.

Ekspromtinės kalbos
konkursas 4 kl. mok.

Saugaus interneto savaitė

Renginiai, skirti Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai
Netradicinės pilietiškumo
pamokos Šiaulių miesto
savivaldybėje
Konkursas „Ką žinai apie
Lietuvos kariuomenę“?
Kūrybinė paroda „Dienos
atradimas“
Nacionalinis konkursas
„Lietuvos istorijos
žinovas“

Lietuvių kalbos ir
literatūros
mokytojų
metodinės grupės
veiklos planas
Lietuvių kalbos ir
literatūros
mokytojų
metodinės grupės
veiklos planas
Matematikos ir IT
metodinės grupės
veiklos planas
Socialinių mokslų
metodinės grupės
veiklos planas
Socialinių mokslų
metodinės grupės
veiklos planas
Socialinių mokslų
metodinės grupės
veiklos planas
Socialinių mokslų
metodinės grupės
veiklos planas
Socialinių mokslų
metodinės grupės
veiklos planas

Vasaris

Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojų
metodinėje grupėje

R. Laurinavičienė

Tikslinė gabių mokinių atranka į miesto
konkursą.

Vasaris

Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojų
metodinėje grupėje

D. Jaugienė

Tikslinė gabių mokinių atranka į miesto
konkursą.

Vasaris

Matematikos ir IT
metodinės grupės
susirinkime
Socialinių mokslų
metodinėje grupėje

N. Bružaitė

100% mokinių bus supažindinti su saugaus
interneto naudojimu

Vasaris

Socialinių mokslų
metodinėje grupėje

K. Karošaitė

Vasaris

Metodinės grupės
susirinkime

I. Lentinienė

Vasaris

Socialinių mokslų
metodinėje grupėje

I. Saunorienė

Vasaris

Socialinių mokslų
metodinėje grupėje

N. Vaigauskienė

Vasaris

Istorijos mokytojai Organizuojamuose renginiuose dalyvaus
gimnazijos bendruomenės nariai
120 I ir II klasių mokinių dalyvaus
netradicinėse pamokose miesto savivaldybėje ir
susipažins su dirbančiųjų funkcijomis.
20 proc. gimnazijos mokinių pasitikrins žinias
apie Lietuvos kariuomenę
90 proc. IV klasių etikos pamokas lankančių
mokinių pateiks savo kūrybinius darbus
parodai.
Pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymas.
Domėjimosi istorija skatinimas. Konkurse
dalyvaus apie 50 mokinių iš 1-4 klasių
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XI Šiaulių krašto vieno
žanro konkursas 1-4 kl.
mok.

Miesto dailyraščio
konkursas 1-4 kl. mok.

Atidžiojo teksto skaitymo
ir suvokimo konkursas1-4
kl. mok.

Velykinis tinklinio
turnyras

Teatro diena

Mokinių matematikos
kūrybinių darbų paroda
Matematikos 1 - 4 klasių
mokinių mini
konferencija
Tarptautinis
matematikos konkursas
„Kengūra 2020“

Lietuvių kalbos ir
literatūros
mokytojų
metodinės grupės
veiklos planas
(Gimnazijos
projektas „Z.Gėlės
tradicija“)
Lietuvių kalbos ir
literatūros
mokytojų
metodinės grupės
veiklos planas
Lietuvių kalbos ir
literatūros
mokytojų
metodinės grupės
planas
Kūno kultūros ir
menų metodinės
grupės veiklos
planas
Kūno kultūros ir
menų metodinės
grupės veiklos
planas
Matematikos ir IT
metodinės grupės
veiklos planas
Matematikos ir IT
metodinės grupės
veiklos planas
Matematikos ir IT
metodinės grupės
planas

Kovas

Kovas
Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojų
metodinėje grupėje

D. Jaugienė,
G. Samalionienė

Tradicinių gimnazijos renginių tąsa, gimnazijos
reprezentavimas, kūrybingų mokinių ugdymas.

Kovas

Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojų
metodinėje grupėje

G. Samalionienė,
G. Trinkaitė

Tikslinė gabių mokinių atranka į miesto
konkursą.

Kovas

Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojų
metodinėje grupėje

G. Samalionienė

Tikslinė gabių mokinių atranka į miesto
konkursą.

Kovas

Kūno kultūros ir
menų metodinėje
grupėje

A. Burdinienė

Tobulins gebėjimus, išaiškinti komandą
nugalėtoją

Kovas

Kūno kultūros ir
menų metodinėje
grupėje

I. Dovidaitienė

Puoselėti gražias tradicijas

Kovas

Metodinės grupės
susirinkime

Z. Savickienė.

8-12 mokinių pristatys matematikos kūrybinius
darbus

Kovas

Metodinės grupės
susirinkime

E. Klimaitė

7-10 mokiai pristatys pranešimus

Kovas

Metodinės grupės
susirinkime

V. Daugelavičiūtė

30-35 mokiniai dalyvaus konkurse ir iš jų 10%
pateks į miesto geriausiųjų dešimtukus
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Radijo laida,
„Matematika aplink mus“
Tarptautinė mokinių
konferencija „Laisvė
kelias istorijos tėkmėje“
Renginys, skirtas
Lietuvos
nepriklausomybės
atkūrimo dienai
Pilietiškumo forumas
„Kurianti asmenybė laisva valstybė“

Matematikos ir IT
metodinės grupės
veiklos planas
Socialinių mokslų
veiklos planas

Kovas

Metodinės grupės
susirinkime

D. Alasauskienė

Kovas 6 d.

Administracijos
pasitarime

K. Karošaitė

Socialinių mokslų
veiklos planas

Kovas

Metodinės grupės
susirinkime

Socialinių mokslų
veiklos planas

Kovas

Metodinės grupės
susirinkime

Nacionalinis diktantas 1-4 Lietuvių kalbos ir
kl. mok.
literatūros
mokytojų
metodinės grupės
veiklos planas
Konkursas šokio dienai
Kūno kultūros ir
,,Moksleivių kūrybiniai
menų metodinės
šokiai''
grupės veiklos
planas
Projektas „Jugend
Užsienio k.
debattiert international"
metodinės grupės
veiklos planas

Balandis

IT mokinių kūrybinių
darbų paroda
Edukacijos Šiaulių miesto
Fotografijos muziejuje

Matematikos ir IT
metodinės grupės
veiklos planas
Kultūros paso
programa

Balandis
Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojų
metodinėje grupėje

100% gimnazijos mokinių išklausys radijo laidą

Skatinamas mokinių domėjimasis istorija.
Suorganizuota ir pravesta tarptautinė mokinių
konferencija „Laisvė kelias istorijos tėkmėje“.
Istorijos mokytojai Organizuojamuose renginiuose dalyvaus 80
proc. gimnazijos bendruomenės narių
N. Vaigauskienė

Kartu su gimnazistais forume dalyvautų
"Romuvos", Dainų, Gegužių, Sandoros,
Ragainės progimnazijų mokiniai.

R. Laurinavičienė

Tikslinė gabių mokinių atranka į miesto/šalies
turą.

Balandis

Kūno kultūros ir
menų metodinėje
grupėje

L. Makarienė

Bendradarbiaujant ugdomas kūrybiškumas

Balandis

Metodinėje
grupėje

A. Būdvytytė

Balandis

Metodinės grupės
susirinkime

N. Bružaitė

Patobulinti gabių moksleivių vokiečių kalbos
gebėjimai ir debatavimo kompetencijų
gebėjimai. Mažiausiai 2 moksleiviai dalyvauja
projekto „Jugend debattiert international“
regioniniame finale.
10-16 mokinių pristatys IT kūrybinius darbus

I. Lentinienė

Edukacijose dalyvaus 1c,1e, 1f mokiniai

Balandis
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Gamtamokslinis pietinio
rajono progimnazijų 8
klasių ir „Romuvos“
gimnazijos 1 kl. mokinių
renginys
Asocijuotų mokyklų
gamtos dalykų
mokytojams
organizuojamas praktinis
užsiėmimas
"Tinginio diena"
Pasaulinės Žemės dienos
minėjimas
Teodoro Grotuso
eksperimentų konkursas 8
klasių mokiniams.
Futbolo turnyras Europos
dienai paminėti
Integruota Vokiečių
kalbos ir teatro veikla
Ekspedicijos „Misija
Sibiras pristatymas“
Netradicinė pilietiškumo
pamoka LRS

Gamtos mokslų
metodinės grupės
veiklos planas

Balandis

Gamtos mokslų
metodinės grupės
pasitarime

L. Kneižienė,T.
Šėporaitienė

Mokinių skatinimas domėtis gamtos mokslais,
stebėti ir tyrinėti natūralią aplinką

Gamtos mokslų
metodinės grupės
veiklos planas

Balandis

Gamtos mokslų
metodinės grupės
pasitarime

L. Kneižienė,
T. Šėporaitienė

Sustiprės bendradarbiavimas tarp gimnazijos ir
asocijuotų mokyklų gamtos dalykų mokytojų

Socialinių mokslų
metodinės grupės
planas
Gamtos mokslų
metodinės grupės
veiklos planas
Gamtos mokslų
metodinės grupės
veiklos planas

Balandis

Metodinės grupės
susirinkime

I. Saunorienė

90 proc. gimnazijos abiturientų įsijungs į
„Tinginio dienos“ organizavimą.

Kovasbalandis

Gamtos mokslų
metodinės grupės
pasitarime
Gamtos mokslų
metodinėje grupėje

L. Kneižienė,
K.Procenko

Mokiniai skatinami domėtis ekologija

T. Šėporaitienė

Būsimų pirmokų supažindinimas su gimnazija,
joje vykdoma eksperimentine tiriamąja veikla.

D. Gaubienė

Išaiškinti nugalėtoją

Kūno kultūros ir
menų metodinės
grupės veiklos
planas
Užsienio k.
metodinės grupės
veiklos planas
Socialinių mokslų
grupės veiklos
planas
Socialinių mokslų
grupės veiklos
planas

Balandis

Gegužė

Gegužė
Kūno kultūros ir
menų metodinėje
grupėje

Gegužė

Metodinėje
grupėje

A. Būdvytytė

Patobulinti vokiečių kalbos gebėjimai, kalbos
gebėjimai derinami su vaidybine veikla

Gegužė

Metodinėje grupėje

K. Karošaitė

70 I-IV klasių mokinių dalyvaus susitikime su
misijos dalyviais

Gegužėbirželis

Metodinėje grupėje

K. Karošaitė

40 mokinių aplankys LRS ir susipažins su jo
veikla
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Dalyvavimas 44-osios Z.
Gėlės premijos įteikimo
ceremonijoje.

Netradicinio ugdymo
integruota pamoka VU
Gyvybės instituto erdvėse
Tradicinis renginys
„Aktyviausio skaitytojo ir
daugiausiai skaičiusios
klasės apdovanojimai“.
Renginys skirtas Europos
bendruomenei „Mes Europos vaikai“
Ekskursija į Vilnių,
aplankant Vilniaus
universitetą ir Vilniaus
jėzuitų gimnaziją.
Viktorina ,,Matematika
aplink mus" (1ir 3 kl.)
Dienos ekspedicija
"Teodoro Grotuso keliu"
Kamanų valstybiniame
rezervate.
Kūrybinė pažintinė
praktinė stovykla
"Jaunasis kūrėjas"
Ekologinė - pažintinė
stovykla Pažink savo
kraštą"

Lietuvių kalbos ir
literatūros
mokytojų
metodinės grupės
veiklos planas
Gamtos mokslų
metodinės grupės
veiklos planas
Bibliotekos veiklos
planas

Gegužė

Metodinėje grupėje

G.Samalionienė,
D. Jaugienė

Bendradarbiavimas su literatūriniu Naisių
muziejumi.

Gegužė

Gamtos mokslų
metodinėje grupėje

T. Šėporaitienė,
L. Kneižienė

Gegužė 4
sav.

Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojų
metodinėje grupėje

A. Aleknienė

Gilinami gamtos mokslų praktiniai
eksperimentiniai įgūdžiai. Skatinamas mokinių
domėjimasis gamtos mokslais.
Moksleivių skatinimas skaityti ir jų tarpusavio
dalijimasis žiniomis apie perskaitytas knygas.

Socialinių mokslų
metodinės grupės
veiklos planas

Gegužė
7d.

Metodinėje
grupėje

N. Vaigauskienė

Supažindinimas su Europos demokratinėmis
vertybėmis. Mokinių skatinimas domėtis
Europos Sąjunga. Įtraukta visa gimnazijos,
mikrorajono bendruomenė.

Socialinių mokslų
metodinės grupės
veiklos planas

Birželis

Birželis
Metodinėje grupėje

S. Raubickaitė

Ne mažiau 50 proc. tikybą lankančių mokinių
dalyvaus ekskursijos aptarime.

Matematikos ir IT
metodinės grupės
planas
Gamtos mokslų
metodinės grupės
planas

Birželis

Metodinėje grupėje

E. Klimaitė

80% 1 klasių mokinių dalyvaus viktorinoje

Birželis

Gamtos mokslų
metodinėje grupėje

T. Šėporaitienė

Gilinami gamtos mokslų praktiniai
eksperimentiniai įgūdžiai. Skatinamas mokinių
domėjimasis gamtos mokslais.

Projekto "Kokybės
krepšelis " veiklos
planas

Birželis

Metodinėje grupėje

A. Kardašienė,
R. Žukauskas

Stovykloje dalyvaus ne mažiau kaip 100
mokinių. Bendros veiklos glaudžiau suburs
meno kolektyvus, bus intensyvesnė repeticinė
veikla, išaugs repertuaro kokybė.

Projekto "Kokybės
krepšelis " veiklos
planas

Rugsėjis

Rugsėjis
Administracijos
posėdyje

M. Stonienė,
G. Kulbeckienė

Stovykloje dalyvaus ne mažiau kaip 100
mokinių. Bendros veiklos glaudžiau suburs
mokytojus ir mokinius.
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Gamtos mokslų
metodinės grupės
veiklos planas
Gamtos mokslų
metodinės grupės
veiklos planas

Rugsėjis

1 klasių mokinių išvyka Į
Z. Gėlės literatūrinį
muziejų

Lietuvių kalbos ir
literatūros
mokytojų
metodinės grupės
veiklos planas

Rugsėjis

Metodinės grupės
pasitarime,
administracijos
posėdyje

Vokiečių kalbos savaitės
renginys gimnazijoje

Užsienio k.
metodnės gr.
veiklos planas

Spalis

Kalbos kultūros
konkursas „Taisyklinga
kalba – vertybė“ 1-2 kl.
mok.

Lietuvių kalbos ir
literatūros
mokytojų
metodinės grupės
veiklos planas
Socialinių mokslų
veiklos planas
Gamtos mokslų
metodinės grupės
veiklos planas

Mokslo festivalis
"Erdvėlaivis Žemė 2020“
Susitikimas su
mokslininkais. „Tyrėjų
naktis 2020“

K. Procenko

Mokinių skatinimas domėtis gamtos mokslais

L. Kneižienė,
T. Šėporaitienė,
R. Uža,
K. Procenko,
A. Pelanskienė
G.Samalionienė,
D.Jaugienė

Mokinių skatinimas domėtis gamtos mokslais

Metodinėje
grupėje

A. Būdvytytė

Spalis

Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojų
metodinėje grupėje

D. Vėlaitienė

Vokiečių kalbos žinios integruotos su kitomis
kūrybinėmis veiklomis.
Galimybė dalyvauti veiklose visiems vokiečių
kalbą besimokantiems moksleiviams.
Tikslinė gabių mokinių atranka į miesto
konkursą.

Spalis

Administracijos
posėdyje
Gamtos mokslų
metodinėje grupėje

N. Vaigauskienė

Rugsėjis

Gamtos mokslų
metodinės grupės
pasitarime
Gamtos mokslų
metodinės grupės
pasitarime

Bendradarbiavimas su literatūriniu Naisių
muziejumi.

Spalis

Konstitucijos egzaminas
Netradicinio ugdymo
integruota pamoka VU
erdvėse
Samprotavimo rašinio
konkursas 3-4 kl. mok.

Lietuvių kalbos ir
literatūros
mokytojų
metodinės grupės
veiklos planas

Spalis

Lapkritis

Lapkritis
Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojų
metodinėje grupėje

T. Šėporaitienė,L.
Kneižienė
D. Vėlaitienė

30 proc. gimnazijos mokinių pasitikrins savo
žinias Konstitucijos egzamine.
Gilinami gamtos mokslų praktiniai
eksperimentiniai įgūdžiai. Skatinamas mokinių
domėjimasis gamtos mokslais.
Tikslinė gabių mokinių atranka į miesto
konkursą.
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Kūno kultūros ir
menų metodinės
grupės veiklos
planas
Matematikos ir IT
metodinės grupės
veiklos planas
Socialinių mokslų
metodinės grupės
veiklos planas
Socialinių mokslų
veiklos planas

Lapkritis

Metodinės grupės
pasitarime

A. Burdinienė

Bendradarbiavimas, išaiškinti komandą
nugalėtoją

Lapkritis

Metodinės grupės
susirinkime

N. Bružaitė

30-35mokiniai dalyvaus konkurse ir iš jų 10%
pateks į miesto geriausiųjų dešimtukus

Lapkritis

Metodinės grupės
susirinkime

I. Saunorienė

Lapkritis

Metodinės grupės
susirinkime

I. Lentinienė

Teodoro Grotuso
eksperimentų konkursas
1-4 gimnazijos klasių
mokiniams.

Gamtos mokslų
metodinės grupės
planas

Lapkritis

Gamtos mokslų
metodinėje grupėje

T. Šėporaitienė

Organizuojamuose renginiuose ar prie akcijos
prisijungs ne mažiau 50 proc. gimnazijos
bendruomenės
Susitikime dalyvaus ne mažiau 30 I-IV klasių
mokinių, jie susipažins su kario profesija,
ugdysis pilietiškumo jausmą.
Gilinami gamtos mokslų praktiniai
eksperimentiniai įgūdžiai. Skatinamas mokinių
domėjimasis gamtos mokslais.

Krepšinio turnyras
direktoriaus V. Giedraičio
taurei laimėti

Kūno kultūros ir
menų metodinės
grupės veiklos
planas
Gamtos mokslų
metodinės grupės
veiklos planas
Socialinių mokslų
metodinės grupės
veiklos planas

Gruodis

Tinklinio turnyras
,,Gyvenk sveikiau dėl
rytojaus''
Tarptautinis IT konkursas
„Bebras“
Tolerancijos dienai skirti
renginiai
Renginys skirtas Lietuvos
kariuomenės dienai

Konkursas „Mokiniai
prieš AIDS“
Adventinio laikotarpio
renginiai
Erasmus+ strateginės
mokyklų partnerysčių
projektas „Europe in
motion“

Projekto paraiška

Gruodis

Gruodis

Visus
metus

Gruodis
Kūno kultūros ir
menų metodinėje
grupėje
Gamtos mokslų
metodinės grupės
pasitarime
Metodinėje
grupėje
Visus metus
Administracijos
posėdyje

D. Gaubienė

Populiarinti krepšinio žaidimą, išaiškinti
nugalėtoją

K. Procenko

Mokinių skatinimas giliau apmąstyti AIDS ir
narkomanijos problemas, susipažinti su
prevencija.
20 proc. gimnazijos mokinių įsijungs į
Adventinio laikotarpio renginių organizavimą.

I. Saunorienė

R. Švedienė

Patobulinti moksleivių anglų kalbos ir
tarpkultūriniai gebėjimai realiose veiklos
situacijose.
Patobulinti mokytojų bendradarbiavimo ir
tarpkultūriniai gebėjimai
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Erasmus+ strateginių
partnerysčių projektas
„Digital Literacy in 6
Steps“

Projekto paraiška

Visus
metus

Administracijos
posėdyje

D. Nemeikienė

Patobulinti moksleivių anglų kalbos ir
tarpkultūriniai gebėjimai realiose veiklos
situacijose.
Patobulinti mokytojų bendradarbiavimo ir
tarpkultūriniai gebėjimai.
Supažindinimas su Europos demokratinėmis
vertybėmis. Mokinių skatinimas domėtis
Europos Sąjunga. Įtraukta visa gimnazijos,
mikrorajono bendruomenė.
Dalyvaus aktyviai 20 ir pasyviai 70
2-4 klasių mokinių

MEPA projektas

Socialinių mokslų
metodinės grupės
veiklos planas

Visus
metus

Metodinėje grupėje

N. Vaigauskienė

eTwinning projektas
ROBOT MISSION: CO2
NEUTRAL GREEN
CITY
Mokinių dalyvavimas
miesto, respublikinėse,
tarptautinėse
konferencijose,
konkursuose kituose
renginiuose
Biomedicininė-inžinerinė
kryptis

Matematikos ir IT
metodinės grupės
veiklos planas

Visus
metus

Administracijos
posėdyje

N. Bružaitė

Metodinės tarybos
veiklos plane

Visus
metus

Metodinėje taryboje,
administracijos
posėdyje

N. Jackus

Bus skatinamas mokinių susidomėjimas
praktiniais, tiriamaisiais darbais. Ne mažiau
kaip 5 proc. mokinių pasidalins savo atliktais
praktiniais, tiriamaisiais, eksperimentiniais,
kūrybiniais darbais su kitais bendraamžiais.

Gimnazijos
Ugdymo planas

Visus
metus

Administracijos
posėdyje

Mokinių skatinimas domėtis gamtos mokslais

STEAM projekto
renginiai
ŠU ir Šiaulių valstybinėje
kolegijoje
(renginiai pagal atskirą
planą)
„Finansų matematika“
modulis 1 klasių
mokiniams
„Išmanioji fizika:
mobilios aplikacijos ir
fizikos dėsniai“ modulis 2
klasių mokiniams

Gamtos mokslų
metodinės grupės
veiklos planas

Visus
metus

Gamtos mokslų
metodinės grupės
pasitarime

L.Kneižienė,
T.Šėporaitienė,
R.Uža,
A.Pelanskienė
L. Kneižienė

Matematikos ir IT
metodinės grupės
planas
Matematikos ir IT
metodinės grupės
planas

Vasaris birželis

Metodinės grupės
susirinkime

40% procentų 1 klasių mokinių pasirinks
mokytis Finansų matematiką

Vasaris birželis

Metodinės grupės
susirinkime

Z. Savickienė,
J. Balsevičienė,
D. Alasauskienė
N. Bružaitė,
R. Uža

Skatins domėtis gamtos, tiksliaisiais mokslais.

24% procentų 1 klasių mokinių pasirinks
mokytis šį modulį
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„Ekologinių sprendimų
sūkury“ modulis 2 klasių
mokiniams
3-ių klasių mokinių
projektinių darbų
vykdymas ir pristatymas
Pagrindinės priemonės

Gamtos mokslų
metodinės grupės
veiklos planas
Ugdymo planas
1.3 uždavinys:
Programa,
projektas

Internetinės sistemos
„Egzaminatorius.lt“
taikymas pamokose

Metodinės tarybos
veiklos plane

Skaitmeninės mokymosi
platformos „Eduka klasė“
naudojimas pamokose

Metodinės tarybos
veiklos plane

Vyturio skaitmeninės
erdvės naudojimas
lietuvių kalbos pamokose

Metodinės tarybos
veiklos plane

Darba su skaitmenine
platforma eTwinning

Matematikos ir IT
metodinės grupės
planas
Matematikos ir IT
metodinės grupės
planas
Matematikos ir IT
metodinės grupės
veiklos planas

Darba su skaitmenine
platforma Edmodo
Darbas su programa
Mokymosi objektai
gimnazijoms

Rugsėjis sausis

Metodinės grupės
susirinkime

L. Kneižienė,
T. Šėporaitienė

24% procentų 1 klasių mokinių pasirinks
mokytis šį modulį

Visus
metus

Administracijos
posėdyje

Dalykų mokytojai

Įgis pranešimų rengimo, pristatymo, viešo
kalbėjimo kompetenciją, komunikavimo
kompetenciją, pagilins dalykines žinias
Skatinti mokinių mokymą(si) efektyviai panaudojant skaitmeninę erdvę.
Įvykdymo Kur aptariama,
data
analizuojama
Atsakingas
Laukiamas rezultatas
Visi metai
Visus
Metodinėje
N. Jackus
Ne mažiau kaip 80 proc. 4 klasių mokinių
metus
taryboje
prisijungė prie sistemos. Ugdymo turinio
įvairovė, individuali kiekvieno mokinio
pažangos stebėsena.
Visus
Metodinėje taryboje
N. Jackus
Prie „Eduka klasės“ prijungta ne mažiau kaip
metus
40 proc. mokinių ir 80 proc. mokytojų.
Sukurtos užduotys ir testai, diferencijuojamas ir
individualizuojamas mokymosi lygis.
Patobulintos mokytojų kompetencijos
įsisavinant skaitmeninių mokymosi erdvių
panaudojimą.
Visus
Metodinėje
N. Jackus
Ne mažiau kaip 90 proc. 1-2 klasių mokinių
metus
taryboje
prisijungė prie sistemos. Ugdymo turinio
įvairovė, individuali kiekvieno mokinio
pažangos stebėsena.
Visus
Metodinės grupės
N. Bružaitė
Dalyvaus 20 4 klasių mokinių
metus
susirinkime
Visus
metus

Metodinės grupės
susirinkime

N. Bružaitė

Dalyvaus 80 proc. 2 klasių mokinių

Visus
metus

Metodinės grupės
susirinkime

Matematikos
mokytojos

60 - 70 proc. mokinių gilins matematikos žinias
naudodami šią programą.
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Elektroninė mokymo
priemonė ,,Biblijos
kraštas“
Darbas su virtualios
realybės klase

Socialinių mokslų
metodinės grupės
veiklos planas
Metodinės tarybos
veiklos plane

Visus
metus

Metodinėje grupėje

Rugsėjis gruodis

Metodinėje taryboje

S. Raubickaitė

N. Jackus

Renginys „Kaip tau
sekasi, pirmakursi?“

Ugdymo karjerai
planas

2 tikslas: Sustiprinti partnerystės tinklą.
2.1 uždavinys: Stiprinti gimnazijos bendruomenę.
Sausis
Sausis 31
Administracijos
Karjeros
d.
posėdyje
specialistas, klasių
vadovai,
mokyklos
administracija

Renginys "Romuvos"
gimnazijos Alumnu
susitikimas"

Ugdymo karjerai
planas

Sausis 31
d.

Administracijos
posėdyje

Klasės vadovai,
dalykų mokytojai,
karjeros
specialistė

Krepšinio rungtynės
"Buvusieji & esamieji"

Ugdymo karjerai
planas

Sausis 31
d.

Administracijos
posėdyje

Klasės vadovai,
dalykų mokytojai,
karjeros
specialistė

Diskusija „Partneriškų
santykių link “

Metodinės grupės
planas

Vasaris

Vasaris
Administracijos
posėdyje

Išvyka į studijų mugę
„Litexpo“

Profesinio
orientavimo
(ugdymo karjerai)
2020 m. planas
Veiklos planas

Vasaris

Klasės valandėlės,
individualios karjeros
konsultacijos

Karjeros
specialistas

Vasaris

Administracijos
posėdyje

V. Giedraitis

Bendruomenės
konferencija "Vieninga
aktyvi bendruomenė raktas į vaiko sėkmę"

N. Jackus,E.
Klimaitė

80 proc. mokinių, besimokančių tikybos,
naudosis šia priemone.
Suorganizuoti mokytojų mokymai. Bus
pravesta ne mažiau kaip 20 pamokų su virtualia
klase.

Diskusija „Kaip tau sekasi, pirmakursi?“,
praktiniai buvusių abiturientų patarimai III–IV
kl. mokiniams (dalyvaus 30–50 % buvusių
abiturientų ir 90 % dabartinių). Išgirstos sėkmės
istorijos, ugdomi gebėjimai kelti profesinius
tikslus.
Organizuotas bent 1 pažintinis, patyriminis
vizitas pusei visų klasių (dalyvaus apie 50 %
mok.), intensyvus – daliai klasių (Dalyvaus 10–
15 % mok.). Ugdomi gebėjimai kelti
profesinius tikslus.
Krepšinio varžybose dalyvaus buvę ir esamieji
gimnazistai, ne mažiau kaip 2 komandos.

Diskutuojama ir ieškoma priemonių partneriškų
santykių stiprinimui. Numatytos priemonės
įgyvendinamos.
Išgirstos sėkmės istorijos, ugdomi gebėjimai
kelti profesinius tikslus
Bendruomenės telkimas. Nuveiktų darbų
įsivertinimas, tolimesnių veiklos krypčių
nusimatymas.
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Šimtadienio šventė

Veiklos planas

Vasaris

1-4 klasių tėvų
susirinkimas

Veiklos planas

Vasaris

Naktis gimnazijoje

Veiklos planas

Kovas

Humanitaro diena 1-4 kl.
mok.

Lietuvių kalbos ir
literatūros
mokytojų
metodinės grupės
planas
Lietuvių kalbos ir
literatūros
mokytojų
metodinės grupės
planas

Balandis

Veiklos planas

Gegužė

Veiklos planas

Gegužė

Veiklos planas

Gegužė

Administracijos
posėdis

Kūno kultūros,
menų metodinės
grupės planas
Veiklos planas

Gegužė

Kūno kultūros, menų
metodinėje grupėje

A. Kardašienė

Telkiama gimnazijos bendruomenė.

Gegužė

Administracijos
posėdyje

K. Gerčaitė,
M. Stonienė,
3-4 klasių
auklėtojai

Šventėje dalyvaus ne mažiau kaip 200 mokinių,
bendruomenės narių

Kultūros egzaminas 1-3
kl. mok.

Bendruomenės padėkos
vakaras „Romuvos garbė“
Benduomenės padėkos
vakaras „Romuvos sporto
garbė“
Edukacinė išvyka
gimnazija garsinusiems
mokiniams
„Kol kartu“' koncertas,
skirtas šeimos dienai
Paskutinio skambučio
šventė

Balandis

Administracijos
posėdyje
Administracijos
posėdyje
Kovas
Administracijos
posėdis
Balandis
Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojų
metodinėje grupėje
Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojų
metodinėje grupėje

Gegužė
Administracijos
posėdis
Administracijos
posėdis

M. Stonienė,
I. Dovidaitienė
K. Gerčaitė,
M. Stonienė,
klasių auklėtojai

Stiprinamas bendruomeniškumas

M. Stonienė,
G. Kulbeckienė

Suorganizuotoje naktyje dalyvaus ne mažiau
kaip 50 gimnazistų.

G. Trinkaitė

Bendradarbiavimo su kitomis institucijomis
tradicijų tąsa.

G. Trinkaitė

Bendradarbiavimo su kitomis institucijomis
tradicijų tąsa.

M. Stonienė

Padėkos vakare dalyvaus ne mažiau kaip 150
nugalėtojų ir jų tėvų, mokytojų
Padėkos vakare dalyvaus ne mažiau kaip 5
nugalėtojų komandos ir jų tėvai, mokytojai

M. Stonienė,
A. Burdinienė,
D. Gaubienė
M. Stonienė

Tėvai gauna išsamią informaciją, kaip sekasi jų
vaikams, aptariamos priemonės, kurios padėtų
pasiekti dar geresnių rezultatų.

Į išvyką vyks ne mažiau kaip 50 gimnaziją
garsinusių mokinių.
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Olimpinė diena

Kūno kultūros,
menų metodinės
grupės planas

Gegužė

1 klasių mokinių ir tėvų
plaukimas drakonų
valtimi
Praktiniai mokymai
„Griaunamos sienos geresnio bendravimo ir
bendradarbiavimo
įrankiai“

Klasių auklėtojų
planai

Birželis

Projekto "Kokybės
krepšelis " veiklos
planas

Birželis

Brandos atestatų įteikimo
šventė

Veiklos planas

Liepa

Mokslo metų pradžios
šventė
1, 3 klasių tėvų
susirinkimas

Veiklos planas

Rugsėjis

Veiklos planas

Rugsėjis

Jaunojo gimnazisto diena

Veiklos planas

Spalis

2, 4 klasių tėvų
susirinkimas

Veiklos planas

Vasaris

1-4 klasių mokinių
apklausa apie
mikroklimatą gimnazijoje
„Kalba.lt“, „Kastu“
paskaitos-pristatymai
gimnazijoje

VGK planas

Lapkritis

Ugdymo karjerai
planas

Lapkritis

Kūno kultūros, menų
metodinėje grupėje

A. Burdinienė,D.
Gaubienė

Telkiama gimnazijos bendruomenė.

Birželis
Klasių auklėtojų
metodinėje grupėje

D. Gaubienė

Telkiama 1 klasių bendruomenė.

I. Saunorienė

Buriama gimnazijos bendruomenė.

K. Gerčaitė, M.
Stonienė, 4 kl.
auklėtojai

Šventėje dalyvaus ne mažiau kaip 400
bendruomenės narių.

M. Stonienė

Šventėje dalyvau sne mažiau kaip 550 mokinių.

K. Gerčaitė,
M. Stonienė,
klasių auklėtojai

Susitarimai su šeimomis, aptariamos
priemonės, kurios padėtų pasiekti dar geresnių
rezultatų.

M. Stonienė,
I kl. auklėtojai
K. Gerčaitė,
M. Stonienė,
klasių auklėtojai

I klasių mokiniai įtraukti į gimnazijos
bendruomenę.
Susitarimai su šeimomis, aptariamos
priemonės, kurios padėtų pasiekti dar geresnių
rezultatų.

VGK pirmininkė
Edita Klimaitė

Bus išsiaiškinta gimnazistų savijautą
mokykloje; laiku pastebėtos probleminės sritys

Karjeros
specialistė
Klasių vadovai

Mokiniai sužinos daugiau apie studijas
užsienyje. Atsakingai planuosis savo tolimesnę
karjerą.

Administracijos
posėdyje

Liepa
Administracijos
posėdyje
Rugsėjis
Administracijos
posėdyje
Administracijos
posėdyje
Spalis
Administracijos
posėdyje
Administracijos
posėdyje
Lapkritis
Administracijos
posėdis
Administracijos
posėdis

25

„Tyliai tyliai“ kalėdinis
vakaras
Gimnazijos tarybos
posėdis dėl 2020 m.
planuotų veiklų
įgyvendinimo ir 2021 m.
veiklos plano bei 20212023 m. strateginio plano
suderinimo
Kalėdinė vakaronė 1-4
klasių mokiniams
„Kalėdų belaukiant“
sportinis renginys 2
klasių mokiniams ir jų
tėvams
Kalėdinė akcija „Knygų
Kalėdos“

Metodinės grupės
planas
Veiklos planas

Gruodis

Veiklos planas

Gruodis

Klasių auklėtojų
planai

Gruodis

Bibliotekos veiklos
planas

Gruodis

Gimnazijos laikraščio
leidyba

Ugdymo karjerai
planas

Visus
metus

Susitikimas su buvusiais
abiturientais

Ugdymo karjerai
planas

Visus
metus

Gruodis

Gruodis
Administracijos
posėdyje
Gimnazijos tarybos
posėdyje

A. Kardašienė

Bendruomeniškumas, gabių vaikų ugdymas.

V. Giedraitis

Pritarta 2020 m. veiklų įgyvendinimui, suderinti
2021 m. gimnazijos veiklos planas ir 2021-2023
m. strateginis planas.

Administracijos
posėdyje
Klasių auklėtojų
metodinėje grupėje

M. Stonienė

Kalėdinėje vakaronėje dalyvaus ne mažiau kaip
550 mokinių.
Telkiama 2-ų klasių bendruomenė.

Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojų
metodinėje grupėje

A. Aleknienė,
kl. auklėtojos,
mokyklos
bendruomenė

Skatinama labdaringa veikla, mokiniai
skatinami prisidėti prie bibliotekos fondo
turtinimo.

Karjeros
specialistas,
dalykų mokytojai

Stiprinamas mokinių bendradarbiavimas,
ugdomos kalbinės (rašymo, kalbinio
redagavimo) ir IT (grafinio dizaino,
maketavimo) kompetencijos
Apie 60 % visų mokinių
Savo sėkmės istorijomis pasidalys 4–6 alumnai
per mokslo metus. Išgirstos sėkmės istorijos,
ugdomi gebėjimai kelti profesinius tikslus

Visus metus
Metodinėse
grupėse
Klasės valandėlės,
metodinių grupių
susirinkime

D. Gaubienė

Gimnazijos
administracija,
mokytojai,
karjeros
specialistas
2.2 uždavinys: Užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą su asocijuotomis progimnazijomis.
Sausis
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Šiaulių miesto rusų
kalbos mokytojų Apskrito
stalo diskusija

2020-0115

Metodinėje
grupėje

N. Jackus,
J. Nachataya

Pasikeista informacija apie dalyko dėstymo
naujoves, sustiprintas ryšys tarp gimnazijų ir
progimnazijų.
Užtikrintas rusų kalbos dėstymo ir moksleivių
gebėjimų vertinimo pereinamumas ir
tęstinumas.

Užsienio k.
metodinės gr.
planas

Vasaris

Vasaris
Metodinėje
grupėje

Užsienio kalbų
mokytojai

Pristatyti metodų inovacijas metodinės
konferencijoje, keistis informacija ir patirtimi.

Lietuvių kalbos ir
literatūros
mokytojų
metodinės grupės
planas
Socialinių mokslų
grupės veiklos
planas

Vasaris

Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojų
metodinėje grupėje

G. Trinkaitė

Tradicinių renginių tąsa, kultūrinių reiškinių
aktualizavimas ugdymo procese,
bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.

Vasaris

Socialinių mokslų
metodinėje grupėje

S. Raubickaitė

Ne mažiau 50 proc. tikybą lankančių mokinių
dalyvaus pamokos aptarime.

Susitikimas su
„Romuvos“, Gytarių,
Dainų , „Sandoros“,
Gegužių ir kitų miesto
progimnazijų IT
mokytojais

Matematikos ir IT
metodinės grupės
planas

Kovas

Kovas
Metodinės grupės
susirinkime

L. Tankelevičienė,
N. Bružaitė

Gimnazijos mokytojai pasidalins kaip sekasi
pirmokams gimnazijoje mokantis matematikos,
IT; bus susitarta dėl veikimo kartu priemonių,
kad kuo daugiau mokinių patirtų sėkmę.

Krepšinio turnyras
A.Sireikos taurei laimėti
(progimnazijų komandos)
Europa- mūsų namai

Metodinės grupės
planas

Balandis

Balandis
Metodinės grupės
pasitarime

D. Gaubienė

Bendradarbiavimas išaiškinti nugalėtoją

Socialinių mokslų
veiklos planas

Balandis

Z. Rimkevičienė

Ne mažiau kai 10 mokinių iš progimnazijos ir
gimnazijos dalyvaus renginyje

Šiaulių „Romuvos“
progimnazijos
organizuojama užsienio
kalbų mokytojų mokslinė
konferencija.
Metų knygos rinkimai 1-2
kl. mok.

Konkursas "Ar pažįsti
Biblijos veikėjus?"

Užsienio k.
metodinės gr.
planas

Metodinės grupės
pasitarime
Birželis
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Metodinis pasitarimas su
progimnazijų fizinio
ugdymo mokytojais

Metodinės grupės
planas

Birželis

Skaitmeninės
mokymo(si) aplinkos
EDUKA klasė atstovų
vizitas į „Romuvos“
gimnaziją
Metodinis pasitarimas su
“Romuvos”, Dainų,
Gytarių progimnazijų
anglų kalbos
mokytojomis
Metodinis pasitarimas su
asocijuotų progimnazijų
vokiečių kalbos
mokytojais

Metodinės tarybos
planas

Spalis II
savaitė

Užsienio k.
metodinė gr. planas

Susitikimas su
„Romuvos“, Gytarių,
Dainų , „Sandoros“,
Gegužiųir kitų miesto
progimnazijų
matematikos mokytojais
Susitikimas su
„Romuvos“, Gytarių,
Dainų , „Sandoros“,
Gegužiųir kitų miesto
progimnazijų IT
mokytojais
„Jaunojo tyrėjo“
programos įgyvendinimas

A. Burdinienė

Bendradarbiavimas, pasidalinti informacija

Spalis
Administracijos
posėdyje

N. Jackus

Bus sustiprintas bendradarbiavimas su leidykla
„Šviesa“, susitarta dėl statistikos pateikimo
gimnazijos administracijai

Spalis

Metodinėje grupėje

V. Balandienė

Užsienio k.
metodinė gr. planas

Spalis

Metodinėje grupėje

A. Būdvytytė

Matematikos ir IT
metodinės grupės
planas

Spalio
mėn.,
sausio
mėn.

Metodinės grupės
susirinkime

V. Daugelavičiūtė,
Z. Savickienė

Papildoma informacija apie esamus 1 kl.
mokinius, jų gebėjimus.
Užtikrintas anglų kalbos dėstymo ir moksleivių
gebėjimų vertinimo pereinamumas ir
tęstinumas.
Pasikeista informacija apie dalyko dėstymo
naujoves, sustiprintas ryšys tarp gimnazijų ir
progimnazijų.
Užtikrintas vokiečių kalbos dėstymo ir
moksleivių gebėjimų vertinimo pereinamumas
ir tęstinumas.
8-10 mokytojų pasidalins darbo patirtimi

Matematikos ir IT
metodinės grupės
planas

Spalio
mėn.,
sausio
mėn.

Metodinės grupės
susirinkime

L.Tankelevičienė,
N. Bružaitė

3-5 mokytojai pasidalins darbo patirtimi

Visus metus
Gamtos mokslų
metodinės grupės
pasitarime

L. Kneižienė,
T. Šėporaitienė

100 proc. „Romuvos“ ir Dainų progimnazijų 78 klasių mokinių dalyvaus gimnazijos mokytojų
organizuojamose programos veiklose.

Projekto „Kokybės
krepšelis“ veiklos
planas

Visus
metus
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Projekto „Kartu geriau“
įgyvendinimas
Dalyvavimas socialinių
partnerių rengiamuose
renginiuose

Profesiniai veiklinimai.
Specialistų viešos
paskaitos mokykloje ir už
jos ribų
„Romuvos balsas“
(renginį veda, teisėjauja
studentai)
Mokinių teisinių žinių
konkursas „Temidė“

Projekto „Kokybės
krepšelis“ veiklos
planas
Veiklos planas

Visus
metus

Socialinio
pedagogo veiklos
planas

2020 m.
balandis

VGK planas

Spalis

Užsienio k.
metodinės gr.
planas
Lietuvių kalbos ir
literatūros
mokytojų
metodinės grupės
planas (Gimnazijos
projektas „Z.Gėlės
tradicija“)

Visi mokytojai

V. Giedraitis

Sėkmingai bendradarbiaujama su „Romuvos“
progimnazija. Ne mažiau kaip 80 proc.
aštuntokų ateina į gimnaziją.
Bendradarbiavimo su progimnazijomis
aktyvinimas.

Metodinėje taryboje,
N. Jackus
administracijos
posėdyje
2.3 uždavinys: Suaktyvinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.
Sausis
Profesinio
Visus
Metodinėse grupėse
Karjeros
Praktinis profesijų pasaulio pažinimas
orientavimo
metus
Individualios
specialistė
(mažiausiai viena dalyko pamoka per metus
(ugdymo karjerai)
konsultacijos
Klasių vadovai
organizuota kitoje erdvėje siekiant supažindinti
2020 m. planas
Dalykų mokytojai su profesijomis)
Balandis
Metodinės grupės
2020
Aušra Kardašienė Ugdomi gabūs mokiniai
planas
balandis
Visus
metus

Socialinė
pedagogė Renata
Baltraitienė

Mokiniai pagilins teisines žinias

VGK

VGK pirmininkė
Edita Klimaitė

Mokiniai prisimins savo pareigas bei teises,
prisiims atsakomybę už savo veiksmus.

Spalis

Metodinėje
grupėje

Užsienio kalbų
mokytojai

Patobulinti ir įsivertinti užsienio kalbų
gebėjimai verčiant grožinius tekstus.

Spalis

Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojų
metodinėje grupėje

D. Jaugienė, G.
Samalionienė

Tradicinių gimnazijos renginių tąsa,
bendradarbiavimas su Naisių literatūriniu
muziejumi.

Spalis
1-ų - 2-ų klasių mokinių
susitikimas su Šiaulių
miesto VPK
bendruomenės
pareigūnais
Šiaulių universiteto
organizuojamas grožinio
teksto vertimo konkursas
Susitikimas su 43-iuoju
Z. Gėlės premijos
laureatu 1-4 kl. mok.
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Susitikimas su
universiteto matematikos
dėstytojais „Romuvos“
gimnazijoje
Išvykos į Jaunimo darbo
rinkos centrą

Matematikos ir IT
metodinės grupės
planas

Lapkritis

Kalėdinis renginys
„Tyliai tyliai“' (su ŠU
studentais)
3-ų klasių mokinių
susitikimas su Šiaulių
miesto VPK
bendruomenės
pareigūnais

Metodinės grupės
planas

2020
gruodis

VGK planas

2020 m.
gruodis

Susitikimai su aukštųjų
mokyklų ir profesinio
rengimo centrų atstovais

Ugdymo karjerai
planas

Visus
metus

Profesinio veiklinimo
užsiėmimai bei išvykos

Ugdymo karjerai
planas

Visus
metus

Lapkritis

Lapkritis
Metodinės grupės
susirinkime

D. Alasauskienė

20-25 mokiniai dalyvaus susitikime

Klasės vadovai
Karjeros
specialistė

Dalyvaus 95 % mokinių
Organizuota bent po 1 išvyką visoms 2 klasėms

A. Kardašienė

Puoselėti gražias bendradarbiavimo tradicijas

VGK

VGK pirmininkė
E. Klimaitė

Mokiniai prisimins savo pareigas bei teises,
prisiims atsakomybę už savo veiksmus.

Visus metus
Klasės valandėlės
Metodinėse grupėse
Individualios karjeros
konsultacijos

Klasės vadovai
Dalykų mokytojai
Karjeros
specialistas

Mokiniai susipažįsta su darbo pasauliu,
tikslingai planuojasi savo tolimesnę karjerą.

Klasės
valandėlėsMetodinėse
grupėseIndividualios
karjeros konsultacijos

Klasės
vadovaiDalykų
mokytojaiKarjeros
specialistas

Kiekvieną savaitę organizuoti 3–6 susitikimai.
Ugdomi praktiniai mokinių gebėjimai,
supažindinama su profesijų pasauliu.

Klasės valandėlės
Metodinėse grupėse
Individualios karjeros
konsultacijos
Gruodis

3 tikslas: Užtikrinti pedagogų profesinio tobulėjimo tvarumą.
3.1 uždavinys: Kryptingai tobulinti mokytojų dalykines, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas.
Vasaris
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I klasių mokinių rezultatų
analizė

Metodinių grupių
veiklos planai

Vasaris

Metodinėse
grupėse

N. Jackus

Palyginti dalykų 8 klasės ir 1 gimnazijos klasės
pusmečio rezultatai, įvertinta asmeninė
moksleivių pažanga, numatytos priemonės, kaip
gerinti moksleivių asmeninę pažangą.
Bus aptarti I pusmečio pirmų klasių mokinių
ugdymo pasiekimai ir priimti sprendimai
ugdymo pasiekimams gerinti.
Bus aptarti I pusmečio rezultatai. Numatytos
priemonės, kad II pusmetį rezultatai pagerėtų.

Pirmų klasių mokinių
ugdymo pasiekimų
aptarimas.
Mokytojų tarybos
posėdis, skirtas I
pusmečio mokinių
pasiekimams apibendrinti
Kovas
1 klasėse dirbančių
mokytojų susirinkimas

Metodinės tarybos
veiklos planas

Vasaris

Mokytojų tarybos
posėdyje

N. Jackus

Veiklos planas

Vasaris

Mokytojų tarybos
posėdis

V. Giedraitis

Metodinės tarybos
planas

Kovas

Mokytojų pasitarime

M. Stonienė

2 klasėse dirbančių
mokytojų susirinkimas

Metodinės tarybos
planas

Kovas

Mokytojų pasitarime

M. Stonienė

Dalykų modulių ir
pasirenkamųjų dalykų
pasiūlos 2020-2021 m. m.
pateikimas
Vadovėlių ir mokymo
priemonių 2020-2021 m.
m. poreikio
apibendrinimas, prioritetų
išsidėliojimas, vadovėlių
pirkimas.
3 klasėse dirbančių
mokytojų susirinkimas

Metodinės tarybos
veiklos planas

Balandis

Balandis
Metodinės tarybos
posėdyje

N. Jackus

Bus pateikta ir patalpinta gimnazijos svetainėje
2020-2021 m. m. dalykų modulių ir
pasirenkamųjų dalykų pasiūla.

Metodinės tarybos
planas

Balandis

Metodinės tarybos
posėdyje

A. Aleknienė

Bus nupirkti nauji vadovėliai ir mokymo
priemonės 2020-2021 m. m.

Metodinės tarybos
planas

Balandis

Mokytojų pasitarime

K. Gerčaitė

Apibendrinta asmeninė 3 klasių moksleivių
pažanga, numatytos priemonės, kaip gerinti
moksleivių asmeninę pažangą.

Apibendrinta asmeninė 3 klasių moksleivių
pažanga, numatytos priemonės, kaip gerinti
moksleivių asmeninę pažangą.
Apibendrinta asmeninė 4 klasių moksleivių
pažanga, numatytos priemonės, kaip gerinti
moksleivių asmeninę pažangą.

31

4 klasėse dirbančių
mokytojų susirinkimas

Metodinės tarybos
planas

Balandis

Mokytojų pasitarime

K. Gerčaitė

Tėvų diena

Veiklos planas

Balandis

K. Gerčaitė

„Romuvos“ gimnazijos
ugdymo plano 2020-2021
m. m. projekto
svarstymas ir rengimas

Metodinės tarybos
veiklos planas

Balandis

Administarcijos
posėdyje
Metodinės tarybos
posėdyje

Socialinių mokslų
mokytojų išvykasusitikimas su Rygos
lietuvių mokyklos
mokytojais
Mokytojų tarybos
posėdis, skirtas II
pusmečio mokinių
pasiekimams apibendrinti

Socialinių mokslų
veiklos planas

Birželis

Veiklos planas

Birželis

I klasių mokinių
pažinimas

Metodinių grupių
veiklos planai

Rugsėjis

Mokytojų susirinkimas
dėl darbo su EDUKA
platforma.

Metodinės tarybos
planas

2020 m.
spalis

Birželis
Metodinės grupės
pasitarime,
administracijos
posėdyje

K. Gerčaitė,
N. Jackus

Apibendrinta asmeninė 4 klasių moksleivių
pažanga, numatytos priemonės, kaip gerinti
moksleivių asmeninę pažangą.
Tėvai informuoti apie vaikų pasiekimus,
pažangą.
Bus priimti sprendimai dėl 2020-2021 m. m.
ugdymo plano.

K.Karošaitė
I.Saunorienė

Bent po vieną skirtingą socialinių mokslų
dalyko mokytoją aplankys Rygos lietuvių
mokykla ir pasidalins įgyta patirtimi.

Mokytojų tarybos
posėdis

V. Giedraitis

Bus aptarti II pusmečio rezultatai. Numatytos
priemonės rezultatams gerinti.

Rugsėjis
Metodinėse
grupėse

N. Jackus

Bendradarbiaujant su progimnazijų dalykų
mokytojais išsiaiškinami mokinių individualūs
ypatumai. Palyginti dalykų 8 klasės ir 1
gimnazijos klasės

Spalis
Administracijos
posėdyje

N. Jackus

50% mokyklos mokytojų panaudos savo
pamokose skaitmeninę mokymo(si) aplinką
EDUKA klasė mokinių įsivertinimui ir
vertinimui.

Lapkritis
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Mokytojų dalyvavimas
10-oje švietimo inovacijų̨
parodoje MOKYKLA –
2020
Mokytojų praktinės
veiklos įsivertinimo
formos (savianalizės
anketos) aptarimas ir
atnaujinimas.
3 klasėse dirbančių
mokytojų susirinkimas

Metodinės tarybos
planas

Lapkritis

Administracijos
posėdyje

N. Jackus

20 mokytojų dalyvaus parodoje ir susipažins su
švietimo inovacijomis.

Metodinės tarybos
planas

Lapkritis

Išplėstiniame
administracijos ir
metodinės tarybos
posėdyje

N. Jackus

Bus įvertinta ir atnaujinta mokytojų praktinės
veiklos įsivertinimo forma (savianalizės
anketa).

Metodinės tarybos
planas

Lapkritis

Mokytojų pasitarime

K. Gerčaitė

4 klasėse dirbančių
mokytojų susirinkimas

Metodinės tarybos
planas

Lapkritis

Mokytojų pasitarime

K. Gerčaitė

Apibendrinta asmeninė 3 klasių moksleivių
pažanga, numatytos priemonės, kaip gerinti
moksleivių asmeninę pažangą.
Apibendrinta asmeninė 4 klasių moksleivių
pažanga, numatytos priemonės, kaip gerinti
moksleivių asmeninę pažangą.

Tėvų diena

Veiklos planas

Gruodis

1 klasėse dirbančių
mokytojų susirinkimas

Metodinės tarybos
planas

Gruodis

Gruodis
Administracijos
posėdyje
Mokytojų pasitarime

K. Gerčaitė

M. Stonienė
2 klasėse dirbančių
mokytojų susirinkimas

Metodinės tarybos
planas

Gruodis

Mokytojų pasitarime
M. Stonienė

Dalyvavimas
kvalifikacijos tobulinimo
kursuose, seminaruose,
konferencijose ir kituose
renginiuose
Atvirų
(integruotų/netradicinių)
pamokų aptarimas

Metodinės tarybos
planas

Visus
metus

Metodinės tarybos
planas

Visus
metus

Visus metus
Išplėstiniame
administracijos ir
metodinės tarybos
posėdyje
Išplėstiniame
administracijos ir
metodinės tarybos
posėdyje

Tėvai informuoti apie vaikų pasiekimus,
pažangą.
Apibendrinta asmeninė 3 klasių moksleivių
pažanga, numatytos priemonės, kaip gerinti
moksleivių asmeninę pažangą.
Apibendrinta asmeninė 4 klasių moksleivių
pažanga, numatytos priemonės, kaip gerinti
moksleivių asmeninę pažangą.

N. Jackus

100% mokytojų dalyvaus kvalifikacijos kėlimo
renginiuose

N. Jackus

80% mokytojų praves atviras pamokas, išaugs
pamokų ne gimnazijos erdvėse skaičius.
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Kabinetų priežiūra ir
turtinimas

Metodinė diena
"Ugdymo(si) įvairovė"

Seminaras gimnazijos
mokytojams "Pamokos
efektyvinimas taikant
skaitmenines aplinkas "

Veiklos planas

Visus
metus

Metodinėse grupėse,
administracijos
posėdyje

Visuose kabinetuose bus sukurta jauki,
tvarkinga, mokymąsi skatinanti aplinka.
Susitarta dėl tolimesnio kabinetų turtinimo
žingsnių.
3.2 uždavinys: Skatinti mokytojų kolegialų mokymąsi, gerosios patirties sklaidą.
Vasaris
Metodinės tarybos Vasaris
Administracijos
N. Jackus
Ne mažiau kaip 80 proc. mokytoju pasidalins
planas
posėdyje
savo gerąja patirtimi metodinės dienos apskrito
stalo diskusijose.
Balandis
Projekto "Kokybės Visus
Administracijos
N. Bružaitė
Parengta ir įgyvendinta kvalifikacijos
krepšelis " veiklos
metus
posėdyje
tobulinimo programa. Seminare dalyvavo ne
planas
mažiau kaip 25 gimnazijos mokytojai.

Seminaras respublikos
rusų kalbos mokytojams
„Skaitmeninių mokymo
priemonių kūrimas ir
panaudojimas
šiuolaikinėje pamokoje“

Projekto „Kokybės
krepšelis“ veiklos
planas

Visus
metus

Mokomųjų dalykų
metodinės veiklos
pristatymas gimnazijos
internetinėje svetainėje.

Metodinės tarybos
planas

Birželis

V. Giedraitis

Gegužė
Administracijos
posėdyje

N. Jackus

Parengta ir įgyvendinta kvalifikacijos
tobulinimo programa. Seminare dalyvavo ne
mažiau kaip 50 dalyvių iš kitų mokyklų.

Birželis
Metodinės tarybos
posėdyje

N. Jackus

Atnaujinta metodinės veiklos medžiaga bus
parengta ir patalpinta gimnazijos tinklapyje.

Rugsėjis
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Gimnazijos dalykų
mokytojų gerosios
patirties sklaidos
aptarimas.

Metodinės tarybos
planas

Rugsėjis

Atvirų ir integruotų
pamokų bei pamokų už
mokyklos ribų svarbos
aptarimas

Metodinės tarybos
planas

Lapkritis

Gimnazijos dalykų
mokytojų gerosios
patirties sklaidos
aptarimas.

Metodinės tarybos
planas

Gruodis

Gerosios patirties sklaida
kolega kolegai. Atvirų
(integruotų/netradicinių)
pamokų vedimas

Metodinės tarybos
planas

Visus
metus

Išplėstiniame
administracijos ir
metodinės tarybos
posėdyje
Lapkritis
Išplėstiniame
administracijos ir
metodinės tarybos
posėdyje
Gruodis
Išplėstiniame
administracijos ir
metodinės tarybos
posėdyje
Visus metus
Metodinėje taryboje,
administracijos
posėdyje

N. Jackus

Bus įvertinta mokytojų 2019-2020 m. m.
gerosios patirties sklaida ir pateikta gerosios
patirties sklaidos statistika.

N. Jackus

Bus sudarytas atvirų pamokų grafikas.

N. Jackus

Bus įvertinta mokytojų 2020 m. m. gerosios
patirties sklaida ir pateikta gerosios patirties
sklaidos statistika.

N. Jackus

Išaugs mokinių motyvacija. Ne mažiau kaip 80
proc. mokytojų praves atviras pamokas.
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