PATVIRTINTA
Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos
direktoriaus 2016 m. vasario 12 d.
įsakymu Nr. V-60
2016 METŲ VEIKLOS PLANAS
I. 2015 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS
Situacijos analizė.
Mokinių skaičiaus gimnazijoje kaita.
2014 m. rugsėjo 1 d. gimnazijoje buvo 18 klasių komplektų, 357 mokiniai;
2015 m. rugsėjo 1 d. gimnazijoje buvo 19 klasių komplektų, 349 mokiniai.
Mokinių skaičius klasėse 2015 m. rugsėjo 1 d.:
1–4 klasėse – 89 mokiniai (17,8 mokinio klasėje);
5–8 klasėse – 126 (21 mokinys klasėje);
I–II klasėse – 71 (17,8 mokinio klasėje);
III–IV klasėse – 63 (21 mokinys klasėje).
2014–2015 m. m. mokinių mokymosi pasiekimai procentais:
2013–2014 m. m. mokinių mokymosi pasiekimai procentais:

94,84
94,56

Pradinis ugdymas.
2014–2015 m. m. pradinio ugdymo programą baigė ir pagrindinį išsilavinimą įgijo 29 mokiniai. (2013–2014 m. m. pradinio ugdymo
programą baigė 27 mokiniai).
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2014–2015 m. m. praleistos 4666 pamokos: dėl ligos – 3538, nepateisinta – 242. Vidutiniškai vienas mokinys praleido 51,27 pamokos,
nepateisinta – 2,66 pamokos. (2013–2014 m. m. praleista 5223 pamokos: dėl ligos – 3265, nepateisinta – 384. Vidutiniškai vienas mokinys praleido
55,56 pamokos, nepateisinta – 4,09 pamokos).
Pagrindinis ugdymas.
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai.
2014–2015 m. m. pagrindinio ugdymo programos II dalį baigė ir pagrindinį išsilavinimą įgijo 42 mokiniai, pagrindinio ugdymo
individualizuotą programą baigė 1 mokinys. (Palyginimui 2013–2014 m. pagrindinį išsilavinimą įgijo 28 (1 mokinys nuo pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimo buvo atleistas), 1 mokinys gavo mokymosi pasiekimų pažymėjimą).
Matematikos pasiekimų patikrinimas
Mokymosi pasiekimų lygis
Laikiusiųjų skaičius
Aukštesnysis lygis (9–10)
Pagrindinis lygis (6–8)
Patenkinamas lygis (4–5)
Nepatenkinamas lygis (1–3)

2013–2014
27
7%
44%
11%
33%

2014–2015
42
14%
45%
19%
21%

Lietuvių kalbos pasiekimų patikrinimas
Mokymosi pasiekimų lygis
2013–2014
2014–2014
Laikiusiųjų skaičius
27
42
Aukštesnysis lygis (9–10)
7%
2%
Pagrindinis lygis (6–8)
26%
40%
Patenkinamas lygis (4–5)
37%
48%
Nepatenkinamas lygis (1–3)
26%
10%
Mokymosi pasiekimai 2014–2015 m. m.
Klasė

Mokinių
skaičius

Mokymosi pasiekimai
(procentais)

Vidurkis

5
6
7
8

28
33
34
30

92,86
96,97
88,24
80

8,18
7,59
7,14
6,72

Perkelta į
aukštesnę klasę
26
33
34
29

Palikta kartoti
programą
2
0
0
1

Baigė
nepatenkinamai
2
1
4
6

3

5–8 klasės
125
89,52
7,41
122
3
13
I
40
90
7,04
34
3
4
II
43
100
7,27
0
0
0
I–II klasės
83
95
7,16
34
3
4
(Palyginimui mokymosi rezultatai 2013–2014 m. m.: 89,31 % 5–8 klasės mokinių ir 93,18 % I–II klasių mokinių baigė patenkinamais
įvertinimais. Į aukštesnę klasę su nepatenkinamais įvertinimais perkelta 20 mokinių (5–8 klasėje 14 ir I–II – 6). Paliktų kartoti kursą mokinių
skaičius – 4 (7-oje – 1, 8-oje – 2, I-oje – 1).
Vienas 5–8 klasės mokinys vidutiniškai praleido 68,7 pamokos, nepateisinta – 19,06 pamoka; I–II klasės mokinys praleido 98,19 pamokos,
nepateisinta – 33,12 pamokos (Palyginimui 2013–2014 m. m.: vienas 5–8 klasės mokinys vidutiniškai praleido 82,54 pamokos, nepateisinta –
23,16 pamokos; I–II klasės mokinys praleido 101,95 pamokos, nepateisinta – 35,85 pamokos).
Vidurinis ugdymas.
2014–2015 m. m. vidurinio ugdymo programą baigė 35 mokiniai, brandos atestatus gavo 35 mokiniai (100 %). (2013–2014 m. m. vidurinio
ugdymo programą baigė 31 mokiniai, brandos atestatus gavo 31 mokinys (100 %).
Mokinių Mokymosi pasiekimai
Perkelta į
Palikta kartoti
Baigė
Klasė
Vidurkis
skaičius
(procentais)
aukštesnę klasę
programą
nepatenkinamai
III klasė
22
100
7,4
22
0
0
IV klasė
35
100
7,21
0
0
0
III–IV klasės:
66
94,56
5,36
35
0
0
Vienas III–IV klasės mokinys vidutiniškai praleido 67,12 pamokos, nepateisinta – 29,16 pamokos. (Palyginimui 2013–2014 m. m.: vienas
III–IV klasės mokinys vidutiniškai praleido 83,87 pamokos, nepateisinta – 34,34 pamokos).
Brandos egzaminai.
Valstybiniai brandos egzaminai
Laikytų egzaminų skaičius
Išlaikytų valstybinių egzaminų skaičius
Mokykliniai egzaminai
Laikytų egzaminų skaičius
Išlaikytų pagrindinėje sesijoje mokyklinių egzaminų skaičius

2014 m.
110
94 (85,45 %)

2015 m.
113
109 (96,46 %)

15
13 (100 %)

19
16 (84,21 %)
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Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.
11.
12.
13.
14.
14.
15.

Mokinių neformalieji pasiekimai:
Mokinio vardas
Klasė
pavardė
Gabrielė Pleirytė
Karolina Kemešytė
Rugilė Duliūtė
Arnoldas Butkevičius
Gabrielė Pleirytė
Gabrielė Pleirytė
Gytis Vyšniauskas
Karolina Kemešytė
Arnoldas Butkevičius
Gytis Vyšniauskas
Karolina Pociūtė
Tomas Oksas
Rugilė Duliūtė
Gabrielė Pleirytė
Gytis Vyšniauskas
Agnė Kiaunytė
Andrius Maličevas

III
III
Ib
IVb
III
III
IVb
III
IVb
IVb
III
IIa
IIb
III
IVb
IVa
IIb

Olimpiados, konkursai, varžybos

Akademiniai pasiekimai
Panevėžio r. chemijos olimpiada
Panevėžio r. chemijos olimpiada
Panevėžio r. chemijos olimpiada
Panevėžio r. chemijos olimpiada
Panevėžio r. biologijos olimpiada
Panevėžio r. matematikos olimpiada
Panevėžio r. matematikos olimpiada
Panevėžio r. matematikos olimpiada
Panevėžio r. matematikos olimpiada
Panevėžio r. fizikos olimpiada
Panevėžio r. fizikos olimpiada
Panevėžio r. fizikos olimpiada
Panevėžio r. fizikos olimpiada
Panevėžio r. lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada
Panevėžio r. istorijos olimpiada
Panevėžio r. istorijos olimpiada
Panevėžio r. rusų kalbos olimpiada

Vieta
I
II
II
II
II
I
I
III
III
II
II
II
III
I
I
III
III

Fizika

Iš viso laikė VBE
22
20
15
11
24
1
13
86–100 2(9,09%)
4(20%)
1(6,67%)
0
1(4,17%)
0
0
Balai
36–85
9(40,9%) 13(59,09%) 13(86,67%)
5(45,45%) 10(41,67%)
0
10(76,92%)
16–35
11(50%) 3(13,64%)
1(6,67%)
6(54,55%)
13(54,17%)
0
2(15,38%)
Neišlaikė
2(9,09%)
0
0
0
0
1(100%) 1 (7,69%)
Gyčio Vyšniausko lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino įvertinimas – 100 balų

Chemija

Biologija

Informacinės
technologijos

Matematika

Geografija

Istorija

Užsienio
kalba (anglų)

VB egzaminas

Lietuvių kalba
(gimtoji)

Valstybiniai brandos egzaminai pagal dalykus:

4
0
2(50%)
2(50%)
0

1
0
1 (100%)
0
0

Mokytojas
I. Krugiškienė
I. Krugiškienė
I. Krugiškienė
A. Leikienė
E. Beresnevičienė
V. Kavaliauskienė
V. Kavaliauskienė
V. Kavaliauskienė
V. Kavaliauskienė
V. Urnikas
V. Urnikas
V. Urnikas
V. Urnikas
R. Balčiuvienė
R. Adamkevičienė
R. Adamkevičienė
A. Ulienė
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Eglė Bobinaitė
Šarūnas Leika
Irmantas Brazauskas
Akvilė Ropytė
Kornelijus Voras
Domantas Kemešis
Martyna Mituzaitė
Paulius Kavaliauskas
Rugilė Duliūtė
Aimantui Briedžiui

IIa
IVa
6b
5
4a
Ib
3
IIIb
IIb
6

26.
27.
28.
29.

Rugilė Duliūtė
Rugilė Duliūtė
Rugilė Duliūtė
Rugilė Duliūtė
Darius Mitrikas
Rugilė Duliūtė
Rugilė Duliūtė
Dovydas Kaušakys
Dovydas Kaušakys
Rokas Barauskas
Kristis Stankevičius
Dominykas Dulius
Darius Mitrikas
Dovydas Kaušakys
Darius Mitrikas
Dovydas Kaušakys
Kristis Stankevičius
Darius Mitrikas
Dovydas Kaušakys

Ib
Ib
IIb
Ib
8
Ib
Ib
7b
7b
7a
III
III
8
7b
8
7b
III
8
7b

Dovydas Kaušakys
Rokas Barauskas

8b
8a

30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.

Panevėžio r. dailės olimpiada
Panevėžio r. geografijos olimpiada
Panevėžio r. 6–8 kl. geografijos olimpiada
Panevėžio krašto 5–8 kl. jaunųjų matematikų olimpiada
Panevėžio r. 4 kl. mokinių matematikos olimpiada
Respublikinis anglų kalbos konkursas
Rajono pradinių klasių meninio skaitymo konkursas
Informatikos ir IT konkursas „Bebras“
Informatikos ir IT konkursas „Bebras“
Respublikinio meninės raiškos mokinių konkursas
„Iš močiutės skrynios“
Sporto pasiekimai
Baltijos šalių orientavimosi sporto čempionatas
Baltijos šalių orientavimosi sporto čempionatas (estafetė)
Lietuvos orientavimosi sporto čempionatas (sprintas)
Orientavimosi sporto Prienų čempionatas
Orientavimosi sporto Vilniaus taurė
Lietuvos mokinių orientavimosi sporto komandinės pirmenybės
Orientavimosi sporto Kauno čempionatas

Lietuvos orientavimosi sporto čempionatas (sprintas)
Lietuvos orientavimosi sporto daugiadienės TAKAS
Orientavimosi sporto varžybos Sportas visiems
Lietuvos orientavimosi sporto daugiadienės
VILNIUS 2015
Lietuvos orientavimosi sporto čempionatas (ilga)

III
II
II
III
II
II
I
I
III
Laureato
diplomas

H. Mazūras
R. Antanaitienė
R. Antanaitienė
L. Auglienė
S. Juknevičienė
R. Samuolienė
L. Urnikienė
I. Cibulskienė
I. Cibulskienė
H. Mazūras

III
II
III
I
II
II
IV
IV
I
II
II
IV
I
III
II
IV
I
I
IV

V. Dulius
V. Dulius
V. Dulius
V. Dulius

II
III

V. Dulius

V. Dulius
V. Dulius
V. Dulius

V. Dulius
V. Dulius
V. Dulius
V. Dulius
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38.
39.

Dominykas Dulius
Rugilė Duliūtė
Rokas Barauskas
Dovydas Kaušakys
Darius Mitrikas

40.
41.
42.
43.

Rokas Barauskas
Darius Mitrikas
Dominykas Dulius
Dominykas Dulius
Rugilė Duliūtė
Dominykas Dulius
Rokas Barauskas
Dominykas Dulius
Vaikinų komanda

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.

Vaikinų komanda
Vaikinų komanda
Vaikinų komanda
Merginų komanda
Erikas Vaitkus
Emilija Mikalauskaitė
Rugilė Duliūtė
Kristis Stankevičius
Irmantas Brazauskas
Lina Mitrikaitė
Ugnė Paškevičiūtė
Dominykas Dulius
Erikas Kumpinas
Aimantas Briedis
Emilija Mikalauskaitė
Rugilė Duliūtė
Kristis Stankevičius
Dominykas Dulius
Rokas Barauskas

III
Ib
7a
7b
8
7a
8
III
IV
IIb
IV
8a
III

4b
6b
Ib
III
6b
III
6a
III
4b
6
7b
IIb
IV
IV
8a

Lietuvos žiemos orientavimosi sporto čempionatas slidėmis
Lietuvos orientavimosi sporto sezono atidarymo varžybos

Orientavimosi sporto Panevėžio čempionatas
Orientavimosi sporto Lietuvos taurė
Lietuvos orientavimosi sporto čempionato maratono trasoje
Lietuvos sporto vilčių žaidynių orientavimosi sporto varžybos
Orientavimosi sporto jaunių žaidynės 2015 ruduo
Orientavimosi sporto Lietuvos taurė 2015 ruduo
2014–2015 m. m. Lietuvos mokinių olimpinio festivalio (LMOF)
orientavimosi sporto finalinės varžybos
Lietuvos orientavimosi sporto čempionatas
Lietuvos orientavimosi sporto Kauno estafetė
Lietuvos orientavimosi sporto čempionatas (estafetės)
Lietuvos orientavimosi sporto Kauno estafetė
Panevėžio rajono mokinių pavasario kroso varžybos

Panevėžio rajono mokinių rudens kroso varžybos

II
I
I
II
IV
II
I
I
I
IV
I
II
II
II

V. Dulius
V. Dulius

II
II
IV
IV
I
I
I
I
II
II
III
III
III
I
I
I
I
II
II

V. Dulius
V. Dulius
V. Dulius
V. Dulius
V. Dulius

V. Dulius
V. Dulius
V. Dulius
V. Dulius
V. Dulius
V. Dulius
V. Dulius

V. Dulius
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56.

Erikas Valentinavičius
Dovydas Kaušakys
Lukas Mockevičius
Berniukų komanda
Mišri komanda
Lukas Paškauskas
Mantas Piliponis
Faustas Kaušakys
Ugnius Paškauskas
Vaikinų komanda

Ia
Ia
IIb
IIb
I–II

57.

Vaikinų komanda

I–II

58.

Paškauskas Lukas
Piliponis Mantas
Andrius Survila
Rėjus Nedzviega
Goda Gedminaitė
E. Kavaliauskaitė
Emilė Partafiejūtė
Vaikinų komanda

II

53.
54.
55.

59.

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

IV
8b
6

II–III

Panevėžio r. „Golo“ varžybos
Panevėžio r. „Golo“ varžybos
2014–2015 m. m. LMOF gimnazijų ir vidurinių kaimo mokyklų
vaikinų zoninės krepšinio 3x3 varžybos

III
III
III
II
I
I

V. Dulius
V. Dulius
V. Pocius

2014–2015 m. m. LMOF gimnazijų ir vidurinių kaimo mokyklų
vaikinų tarpzoninės krepšinio 3x3 varžybos
2014–2015 m. m. LMOF gimnazijų ir vidurinių kaimo mokyklų
vaikinų finalinės krepšinio 3x3 varžybos
2015–2016 m. m. Panevėžio r. finalinės vaikinų krepšinio 3x3
varžybos

I

V. Pocius

IV

V. Pocius

I

V. Pocius

2015–2016 m. m. Panevėžio r. finalinės merginų krepšinio 3x3
varžybos

III

V. Pocius

Šalies sporto festivalio „Sportas visiems“ 3x3 gatvės krepšinio
II
V. Pocius
varžybos
Vaikinų komanda
I
2014–2015 m. m. LMOF krepšinio 5x5 zoninės varžybos
IV
V. Pocius
Mišri komanda
4
2015–2016 m. m. Panevėžio r. kvadrato finalinės varžybos
III
L. Urnikienė, V. Pocius
Berniukų komanda
5–6 2014–2015 m. m. LMOF kaimo mokyklų zoninės berniukų
II
K. Basakirskienė
kvadrato varžybos
Mergaičių komanda
5–6 2014–2015 m. m. LMOF kaimo mokyklų zoninės mergaičių
III
K. Basakirskienė
kvadrato varžybos
Berniukų komanda
5–6 2015–2016 m. m. Panevėžio r. kvadrato finalinės varžybos
I
K. Basakirskienė
Mergaičių komanda
5–6 2015–2016 m. m. Panevėžio r. kvadrato finalinės varžybos
III
K. Basakirskienė
Vaikinų komanda
7, I–II 2015–2016 m. m. Panevėžio r. tinklinio finalinės varžybos
II
S. Rudienė
Vaikinų komanda
8–I
2014–2015 m. m. Panevėžio r. stalo teniso finalinės varžybos
III
S. Rudienė
Gimnazija yra šalies konkurso „2014–2015 m. m. Lietuvos sportiškiausia mokykla“ laureatė (V vieta ir 200 € dovanų čekis)
I–III
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Specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių ugdymas.
2015-09-01 gimnazijoje iš viso mokėsi 75 mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių:
1–4 klasėse pagal individualizuotas pagrindinio ugdymo programas – 1, pagal pritaikytas pradinio ugdymo programas – 11, pagal bendrąsias
pradinio ugdymo programas taikant alternatyviuosius ugdymo metodus ir būdus – 1, pagal bendrąsias pradinio ugdymo programas, bet turintys
kalbėjimo ir kalbos sutrikimų – 21mokinys;
5–8 klasėse pagal individualizuotas pagrindinio ugdymo programas – 2, pagal pritaikytas pagrindinio ugdymo programas – 17, pagal
bendrąsias pagrindinio ugdymo programas taikant alternatyviuosius ugdymo metodus ir būdus – 1, pagal bendrąsias pagrindinio ugdymo programas,
bet turintys kalbėjimo kalbos sutrikimų – 8 mokiniai;
I–II klasėse pagal individualizuotas pagrindinio ugdymo programas – 2, pagal pritaikytas pagrindinio ugdymo programas – 6, pagal
bendrąsias pagrindinio ugdymo programas taikant alternatyviuosius ugdymo metodus ir būdus – 2, pagal bendrąsias pagrindinio ugdymo programas,
bet turintis negalią dėl lėtinių neurologinių sutrikimų – 1 mokinys;
III–IV klasėse pagal pritaikytas vidurinio ugdymo programas – 2 mokiniai.
Specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokiniams teikiama specialiojo pedagogo, logopedo, psichologo, mokytojo padėjėjo, socialinio pedagogo ir
visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pagalba. Atsižvelgiant į individualius šių mokinių poreikius, rengiamos individualizuotos ir pritaikytos
programos, taikomi alternatyvūs ugdymo būdai bei metodai.
Socialinė aplinka.
Rizikos grupės mokinių skaičius 2015-09-01 – 22.
Užfiksuotų smurto atvejų mokykloje skaičius – 0.
Įvyko 10 vaiko gerovės komisijos posėdžių. Svarstyta 15 mokinių ir paskirtos nuobaudos: individualūs pokalbiai su direktoriumi – 7,
žodiniai įspėjimai – 3, įspėjimai raštu – 2, griežti papeikimai – 2, pastabos – 9.
Nemokamai maitinamų mokinių skaičius – 135.
Gimnazijoje buvo vykdomos programos 1–4 klasių mokiniams: ,,Pienas vaikams“ – dalyvavo 89 mokinių (100 %), ,,Vaisių vartojimo
skatinimas mokyklose“ – dalyvavo 89 mokiniai (100 %).
Į gimnaziją atvežamas ir po pamokų parvežamas 181 mokinys: gimnazijos autobusu VOLVO – 62, geltonuoju autobusu MB Sprinter – 73,
maršrutiniu transportu – 23, privačiu transportu – 25, kitais vežimo būdais (tėvai) – 21.
Psichologo veikla.
Psichologas konsultavo 68 mokinius, 29 tėvus, 6 mokytojus. Iš viso pravestos 635 konsultacijos, iš jų 428 individualios ir 207 grupinės.
Nuolat vykdomas psichologinis švietimas. Per metus dalyvauta 16 klasių valandėlių (vestos paskaitos, praktiniai užsiėmimai konstruktyvaus
bendravimo, socialinių įgūdžių ugdymo temomis), pravesta paskaita/užsiėmimas tėvams, dalyvauta tėvų susirinkimuose. Per metus parengti 2 stendai
apie klaidingo mąstymo žalą ir savižudybių riziką, paruošti lankstinukai mokiniams ir mokytojams apie pagalbą kenčiančiam draugui/mokiniui.
2015 metų pirmame pusmetyje įgyvendinta prevencinė psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo programa „Savu keliu“. 2014–2015 m. m. pravesta
13 užsiėmimų 4b klasei, 12 – 6b klasei, 11 – 7b klasei ir 12 – Ib klasei. Ši programa bus kartojama ir 2016 metų pradžioje atrinktose po vieną klasę iš
keturių skirtingo amžiaus pogrupių (1–4, 5–6, 7–8, 9-12).
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Bendradarbiaujant su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru gimnazijoje atlikti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tyrimai ir
parengtos priemonės programos „Savu keliu" įgyvendinimui (gimnazija gavo pratybų sąsiuvinius mokiniams, lankstinukus, lipdukus tėvams bei visai
mokyklos bendruomenei). Gimnazijoje atliktas 5–8 ir I–II klasių mikroklimato įvertinimas ir atsižvelgiant į gautus duomenis bus parengtos
rekomendacijos klasių vadovams.
2015 m. gimnazijos biudžetas.
Lėšų šaltinio pavadinimas
Mokinio krepšelio lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos (aplinkos)
Savivaldybės biudžeto lėšos (5SBLL-2014 m. VVG projekto skolos dengimas)
Savivaldybės biudžeto lėšos (neformalusis vaikų švietimas)
Deleguotos lėšos (nemokamo mokinių maitinimas)
Valstybės lėšos (mokinių vežimas į mokyklą)
Valstybės lėšos (MMA didinimui)
Deleguotos lėšos (viešieji darbai)
2 proc. gyventojų pajamų mokesčio lėšos
Kitų rėmėjų lėšos
Projektų lėšos:
„Aš ne vienas“ (Sveikatos priežiūros užtikrinimas)
„Klojimo teatras“ (Vaikų socializacijos programa)
„Saulė ir vėjas“ (Vaikų vasaros poilsio programa)
Iš viso:

Suma (tūkst. €)
432,3
238,243
7,7
16,341
29,599
42,665
3,997
0,4
2
1,4
1
0,4
0,29
752,294

Remonto darbai ir įrangos atnaujinimas.
Pagal Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo įstaigų modernizavimo programą (VIP lėšos) atlikti gimnazijos pastato avarinės būklės
likvidavimo kapitalinio remonto darbai, apšiltinta lauko siena, atnaujinta aktų salė (74 538 €) bei gimnazijos senojo korpuso šildymo sistemos ir
kolektorinio mazgo kapitalinio remonto darbai su techninio projekto parengimu ir projekto vykdymo priežiūra (68 490 €). Taip pat gimnazija iš šios
programos gavo du vyresniųjų klasių mokyklinių baldų komplektus (28 dviviečiai stalai, 56 kėdės, 2 rašomosios lentos, 2 mokytojo stalai ir
2 mokytojo kėdės), kurių vertė – 4 072 € (fizikos ir matematikos).
Iš Savivaldybės papildomai skirtų lėšų (3 146 €) parengtas gimnazijos pastato renovacijos investicinis projektas ir atlikta jo ekspertizė.
Visiškai užbaigtas mokomųjų kabinetų aprūpinimas vaizdo projektoriais (MK, MA ir projektų lėšos), atnaujinti mokytojų kompiuteriai (MK ir
MA lėšos), visuose kabinetuose ir bibliotekoje-skaitykloje įrengtos žaliuzės/roletai (MA lėšos).
Įsigyta vadovėlių ir kitų mokymo priemonių iš MK lėšų (5 800 €).
Rėmėjų lėšomis įrengta gimnazijos žaidimų aikštelė (I etapas, 1 500 €).
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Atnaujinti aktų salės baldai, mokykliniai baldai lietuvių kalbos kab. Nr. 3 (MK lėšos), chemijos kab. (tęstinis), iš dalies – istorijos,
technologijų, 1 pradinio ugdymo ir kūno kultūros kab. (MA lėšos).
Atnaujinti 5 administracijos darbuotojų kabinetų baldai (3 000 €).
Atliktas darbo vietų rizikos vertinimas (600 €).
Vykdyti projektai:
1. „Klojimo teatras“ (Vaikų socializacijos programa);
2. „Saulė ir vėjas“ (Vaikų vasaros poilsio programa);
3. „Būk sveikas ne tik kūnu, bet ir siela" (Rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programa);
4. „Aš ne vienas“ (Rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programa);
5. „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005) Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencinės programos
„Savu keliu“ išbandymas;
6. „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas“ II etapas.
Užimtumo grupė.
Užimtumo grupę lankė 27 mokiniai iš 1–5 klasių. Mokiniai laukdami autobuso, po pamokų vežančio į namus, dalyvavo įvairiose akcijose ir
konkursuose bei socialinių įgūdžių ugdymo popietėse, mokėsi bendradarbiauti, įgijo higienos įgūdžių bei turėjo galimybę išreikšti save įvairiose
neformaliojo vaikų švietimo veiklose.
Pailgintos darbo dienos grupė.
Pailgintos darbo dienos grupę „Saulėgrąža“ lankė 23 mokiniai iš 3–8 klasių. Pagrindinė pailgintos darbo dienos grupės veikla: namų darbų
atlikimas, pokalbiai, konkursai, popietės, kalendorinių švenčių minėjimas, meninių programėlių rengimas, kūrybiniai darbai, paprastieji eksperimentai,
žaidimai, išvykos, dalyvavimas įvairiose akcijose, konkursuose, projektuose. Šia veikla siekiama ugdyti ir skatinti mokinių motyvaciją, kūrybiškumą,
originalumą, kritinį mąstymą, diegti vertybines nuostatas, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti.
II. SSGG ANALIZĖ








Stiprybės
Kompetentingi ir kvalifikuoti mokytojai
Svarūs pavienių gabių ir motyvuotų mokinių akademiniai pasiekimai
Geri pavienių mokinių olimpiadų, konkursų rezultatai
Aukšti mokinių sportiniai pasiekimai
Gimnazijos tradicijų puoselėjimas
Demokratiški gimnazijos bendruomenės narių tarpusavio santykiai
Teikiama kokybiška pagalba mokiniams







Silpnybės
Mokymosi motyvacijos trūkumas
Išmokimo stebėjimas ir pažangos matavimas pamokoje
Vidutiniški 4 ir 8 klasių mokinių standartizuotų testų rezultatai
Materialinė bazė (tik iš dalies renovuotas gimnazijos pastatas,
vidaus edukacinės aplinkos, nėra sporto aikštyno)
Tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba mokantis
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 Mokinių poreikius tenkinantis užimtumas po pamokų (veikia
užimtumo grupė, pailgintos darbo dienos grupė, vyksta įdomūs
renginiai ir projektai)
 Kuriamas palankus mokymui(si) klasės mikroklimatas
Gera lėšų ir turto vadyba (visi mokomieji kabinetai aprūpinti vaizdo
projektoriais, atnaujinti kompiuteriai, įrengtos žaliuzės/roletai)
Galimybės
 Mokymosi motyvacijos kėlimas, mokėjimo mokytis kompetencijos
ugdymas
 Saugios ir estetiškos edukacinės aplinkos kūrimas
 Mokinius aktyvinančių metodų taikymas pamokoje
 Ugdymo turinio diferencijavimas ir individualizavimas pagal mokinių
gebėjimus ir poreikį
 Gabiųjų mokinių poreikių tenkinimas
 Lyderystės skatinimas gimnazijos bendruomenėje
 Projektinės veiklos plėtimas
Gimnazijos bendruomenės telkimas viešoms akcijoms, projektams,
kurių metu būtų reklamuojama gimnazija ir miestelis







Grėsmės
Mažėjantis mokinių skaičius lemia Mokinio krepšelio lėšų trūkumo
didėjimą, neišnaudojamos Bendrųjų ugdymo planų teikiamos
galimybes (mokinių konsultavimas, laikinųjų grupių sudarymas)
Kas trečias gimnazijos mokinys stokoja motyvacijos siekti
aukštesnių mokymosi rezultatų
Mokyklų tarpusavio konkurencija dėl mokinių pritraukimo į
ugdymo įstaigą iš besiribojančių aptarnavimo teritorijų neskatina
bendradarbiavimo (Ramygalos gimnazija, Naujamiečio vidurinė
mokykla, Žibartonių ir Linkaučių pagrindinės mokyklos,
Radviliškio r. Pociūnėlių pagrindinė mokykla)
Socialinės atskirties didėjimas (daugėja mokinių iš socialinės
rizikos šeimų)

III. VIZIJA, MISIJA, VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAI, UŽDAVINIAI, BIUDŽETAS
Vizija
Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija – jauki, saugi, puoselėjanti tradicijas mokykla, atvira kaitai bendruomenė, užtikrinanti kokybišką
ugdymą(si) skirtingų gebėjimų mokiniams, formuojanti bendražmogiškąsias vertybes.
Misija
Teikti kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą bei patrauklų neformalųjį vaikų švietimą, ugdyti mokinių vertybines orientacijas,
leidžiančias tapti doru, atsakingu, siekiančiu žinių, gebėjimų ir įgūdžių, savarankišku, patriotišku, kūrybišku žmogumi.
Veiklos prioritetai:
1. Skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo(si) kokybės tobulinimas.
2. Demokratiškos, kūrybingos, turinčios tvirtas vertybines nuostatas asmenybės ugdymas.
3. Saugios ir modernios gimnazijos kūrimas.
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Veiklos tikslai ir uždaviniai:
1. Efektyvinti ugdymo(si) procesą pamokoje.
1.1. Tikslingai taikyti aktyviuosius mokymo metodus ir IKT ugdymo procese.
1.2. Tobulinti ir plėtoti mokytojų kompetencijas.
1.3. Plėsti ugdymo turinio integraciją.
2. Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją.
2.1. Kurti darbo su gabiaisiais mokiniais sistemą.
2.2. Dalyvauti konkursuose, olimpiadose, varžybose.
2.3. Kurti mokymosi pagalbos „Mokinys – mokiniui“ modelį.
2.4. Skatinti gimnazijos bendruomenės narių lyderystę ir asmeninę saviugdą.
3. Ugdyti mokinių komunikavimo ir kultūrinę kompetenciją.
3.1. Formuoti mokinių tautinę ir pilietinę savimonę.
3.2. Dalyvauti projektinėje veikloje.
3.3. Tobulinti mokinių ir jų tėvų bendrųjų kompetencijų ugdymą.
4. Modernizuoti ir sukurti saugias edukacines erdves.
4.1. Sukurti ir modernizuoti saugias edukacines erdves.
Planuojamas biudžetas 2016 m. (pagal finansavimo šaltinius):
Lėšų pavadinimas
Suma (tūkst. Eur)
Mokinio krepšelio lėšos
427,5
Savivaldybės biudžeto lėšos (aplinkos)
240,4
Savivaldybės biudžeto lėšos (neformalusis vaikų švietimas)
17,2
Deleguotos lėšos (nemokamas mokinių maitinimas)
30,5
Valstybės lėšos (mokinių vežimas į mokyklą)
43,4
Deleguotos lėšos (viešieji darbai)
0,4
2 proc. gyventojų pajamų mokesčio lėšos
2
Rėmėjų lėšos
1
Projektų lėšos (Vaikų socializacijos ir kt. projektai)
2
Remonto programos lėšos (VIP/SB)
90,0 (70,0/20,0)
Iš viso:
853,3
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IV. VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO
PRIEMONIŲ PLANAS 2016 M.
1. Tikslas. Efektyvinti ugdymo(si) procesą pamokoje
1.1. Uždavinys. Tikslingai taikyti aktyviuosius mokymo metodus ir IKT ugdymo procese
Atsakingas
Priemonės
Laikas
Resursai
vykdytojas
Mokomųjų programų, pateiktų
svetainėje https://sodas.ugdome.lt,
Per mokslo metus Dalykų mokytojai
Žmogiškieji ištekliai
naudojimas organizuojant ugdymo
procesą
R. Balčiuvienė
Atvirų pamokų organizavimas
Pagal renginių
R. Vyšniauskienė
Žmogiškieji ištekliai
panaudojant IKT mokinių mokymui planą
R. Samuolienė
Literatūrinė-edukacinė pamoka
„Šaukšto Šmaukšto stalo akademija“
Mažojo skaitytojo šventė

Praktiniai užsiėmimai-diskusijos
„Mokausi iš kino“
Mokomųjų programų, pateiktų
svetainėje www.sppc.emokykla.lt,
naudojimas organizuojant ugdymo
procesą mokiniams, turintiems
specialiųjų ugdymosi poreikių
Interaktyvios kalbos ugdymo
priemonės, pateiktos svetainėje
www.frepy.eu, naudojimas
logopedinėse pratybose

Sėkmės kriterijus
Ne mažiau kaip 50 proc. 5–8 ir I–IV
klasių mokinių naudos IKT
ugdymui(si)
5, 7, ir 8 klasių mokinai naudos IKT
kurdami tekstus, įtvirtindami
išmoktas skyrybos, rašybos taisykles
1 ir 4 klasių mokinai daugiau
domėsis ir skaitys vaikų literatūros
knygas

Vasaris

S. Juknevičienė
L. Urnikienė

Žmogiškieji ištekliai

Balandis

D. Matekonienė
S. Juknevičienė
Ž. Liustikienė

Žmogiškieji ištekliai

1 klasės mokiniai daugiau domėsis ir
skaitys vaikų literatūros knygas

Žmogiškieji ištekliai,
projekto lėšos

5–8 klasių mokiniai susipažins su
psichologinių problemų sprendimo
bei bendros psichinės sveikatos
gerinimo būdais, mokysis valdyti
emocijas

Žmogiškieji ištekliai

Ne mažiau kaip 80 proc. specialiųjų
ugdymosi poreikių mokiniai naudos
IKT ugdymui(si)

Žmogiškieji ištekliai

Ne mažiau kaip 80 proc. specialiųjų
ugdymosi poreikių mokiniai
naudodamiesi IKT priemonėmis
lavins kalbinius gebėjimus

Spalis–lapkritis

Per mokslo metus

Per mokslo metus

T. Balčiūnaitė
A. Džiugelytė

E. Polikaitienė

L. Girlakytė

14
Metodinių priemonių, pasitelkiant
IKT, rengimas ir naudojimas
ugdymo procese

Per mokslo metus

E. Polikaitienė
L. Girlakytė

Žmogiškieji ištekliai

Ne mažiau kaip 60 proc. specialiųjų
ir logopedinių pratybų tikslingai
naudojamos IKT

1.2. Uždavinys. Tobulinti ir plėtoti mokytojų kompetencijas
Priemonės
Dalyvavimas seminaruose,
susijusiuose su IKT panaudojimo
ugdymo procese galimybėmis
Dalyvavimas seminaruose,
susijusiuose su standartizuotų testų,
pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo, brandos egzaminų
vertinimu, rezultatų ugdymo procese
panaudojimu
Dalyvavimas seminaruose,
susijusiuose su mokinių skaitymo
gebėjimų įgūdžių lavinimu

Laikas

Resursai

Sėkmės kriterijus

Pagal renginių
planą

Pradinio ugdymo,
dalykų mokytojai

MK ir MA lėšos

Ne mažiau kaip 20 proc. pamokų
tikslingai naudojamos IKT

Pagal renginių
planą

Pradinio ugdymo,
dalykų mokytojai

MK ir MA lėšos

Seminaruose įgytos žinios tikslingai
panaudojamos planuojant ir
organizuojant ugdymo turinį

Pradinio ugdymo,
dalykų mokytojai

MK ir MA lėšos

Ne mažiau kaip 20 proc. dalykų
mokytojų ugdys mokinių skaitymo
gebėjimus pamokų metu. Sumažės
4 ir 8 klasių mokinių, nepasiekusių
patenkinamo lygio skaičius

R. Vyšniauskienė
R. Balčiuvienė

Žmogiškieji ištekliai

Pasidalinta patirtimi su rajono
mokytojais

R. Balčiuvienė

Žmogiškieji ištekliai

Pasidalinta patirtimi su gimnazijos
mokytojais

R. Balčiuvienė
V. Kacevičienė

MA lėšos

Praplėstos mokytojų dalykinės ir
profesinės kompetencijos

Žmogiškieji ištekliai

Mokytojai susipažins su aktualiomis
ir svarbiomis temomis, mokant
specialiųjų ugdymosi poreikių
mokinius

Pagal renginių
planą

Parengta kvalifikacijos tobulinimo
programa „Vertinimas lietuvių
Sausis
kalbos pamokose“
Atvira pamoka „Žodis kaip žiedas...“
Justino Marcinkevičiaus gimimo
Kovas
metinėms paminėti
Seminaras „Kad skaityti būtų
įdomu”. Raguvos gimnazijos
Vasaris
mokytojų geroji patirtis
Lankstinukų bei stendų aktualiomis
temomis ruošimas ir platinimas

Atsakingas
vykdytojas

Per mokslo metus

Švietimo pagalbos
specialistų
metodinė grupė
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Mokymų, paskaitų organizavimas
mokytojams

Per mokslo metus

Švietimo pagalbos
specialistų
metodinė grupė

Žmogiškieji ištekliai

Mokytojai pagilins žinias
aktualiomis ir svarbiomis temomis,
mokant specialiųjų ugdymosi
poreikių mokinius

1.3. Uždavinys. Plėsti ugdymo turinio integraciją
Priemonės

Laikas

Atsakingas
vykdytojas

Resursai

Integruota lietuvių kalbos ir pasaulio
pažinimo pamoka ,,Laiškai iš girios”

Sausis

V. Kacevičienė
D. Matekonienė

Žmogiškieji ištekliai

Integruota pasaulio pažinimo, dailės
ir technologijų pamoka ,,Pasigamink
velykinį žaisliuką“

Kovas

L. Urnikienė

Žmogiškieji ištekliai

Integruota etikos ir lietuvių kalbos
pamoka „Bendravimo kultūra“

Balandis

R. Balčiuvienė
K. Basakirskienė

Žmogiškieji ištekliai

Integruota rusų ir lietuvių kalbos
pamoka „Žodžio prasmės poezijoje“

Gegužė

A. Ulienė
R. Balčiuvienė

Žmogiškieji ištekliai

Integruota lietuvių ir anglų kalbos
pamoka apie Šekspyro kūrybą

Lapkritis

R. Samuolienė
R. Vyšniauskienė

Žmogiškieji ištekliai

Informacinių technologijų
integravimas į dalykus 8 klasėse

Per mokslo metus

Dalykų mokytojai

Žmogiškieji ištekliai

Sėkmės kriterijus
2 klasės mokiniai tobulins skaitymo
įgūdžius ir pagilins pasaulio
pažinimo žinias
4 klasės mokiniai praplės žinias apie
senovinius žaislus ir žaisdami patirs
džiaugsmą
8 klasės mokiniai gebės kultūringai
bendrauti ir bendradarbiauti, suvoks
pagrindines bendravimo taisykles
8 klasės mokiniai suvoks poezijos
išskirtinumą, turtins žodyną, lavins
kūrybinius įgūdžius
III klasės mokiniai sužinos apie
Šekspyro gyvenimą ir kūrybą ir
mokės palyginti jo originalų tekstą su
verstiniu
Visi 8 klasių mokiniai geba naudotis
informacinėmis technologijomis

2. Tikslas. Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją
2.1. Uždavinys. Kurti darbo su gabiais mokiniais sistemą
Priemonės
Disputas „Kaip atpažinti vaiko
gabumus?“

Laikas
Kovas

Atsakingas
vykdytojas
Metodinė taryba,
mokinių
parlamentas,

Resursai
Žmogiškieji ištekliai

Sėkmės kriterijus
Mokytojai susitars dėl gabių mokinių
atpažinimo kriterijų
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L. Auglienė
Parengti gabių ir talentingų vaikų
ugdymo metodines rekomendacijas

Balandis

Metodinė taryba

Žmogiškieji ištekliai

Susitikimų su alumni organizavimas

Kartą per metus

L. Auglienė

Žmogiškieji ištekliai,
paramos lėšos

2.2. Uždavinys. Dalyvauti konkursuose, olimpiadose, varžybose
Atsakingas
Priemonės
Laikas
vykdytojas
I etapo olimpiadų gimnazijoje
organizavimas
Sausis–vasaris
Dalykų mokytojai

Dalyvavimas rajono, krašto, šalies,
tarptautiniuose konkursuose,
sportinėse varžybose

Pagal renginių
planą

Resursai
Žmogiškieji ištekliai

Dalykų mokytojai,
pagalbos mokiniui
specialistai

Žmogiškieji ištekliai,
MK ir MA lėšos

Psichinės sveikatos žinių olimpiados
„Būk sveikas ne tik kūnu, bet ir siela
2“ organizavimas

Spalis

T. Balčiūnaitė
A. Džiugelytė

Žmogiškieji ištekliai,
projekto lėšos

Kuriamas lėlių teatro spektaklis

Per mokslo metus

E. Polikaitienė
L. Girlakytė

Žmogiškieji ištekliai

D. Vytaitė

Žmogiškieji ištekliai

J. Baltramiejūnė

Žmogiškieji ištekliai,
MK ir MA lėšos

Dalyvavimas nacionaliniame
mokinių konkurse „Lietuvos kovų už Vasaris
laisvę ir netekčių istorija”
Dalyvavimas Panevėžio rajono PPT Pagal renginių
akcijose ir renginiuose
planą

Parengtos gabių ir talentingų vaikų
ugdymo metodinės rekomendacijos
Padidės mokinių motyvacija mokytis
gabiems/talentingiems mokiniams
skirtose mokyklose

Sėkmės kriterijus
Mokiniai įsivertins savo žinias.
Atrinkti mokiniai II etapo
olimpiadoms
Mokiniai įsivertins savo žinias,
padidės mokymosi motyvacija.
Mokiniai, turintys specialiųjų
ugdymosi poreikių, pagerins kalbos
ir kalbėjimo įgūdžius, patirs teigiamų
emocijų
Ne mažiau 25 proc. 5–8 ir I klasių
mokiniai pagilins ir gebės praktiškai
pritaikyti žinias apie psichinę
sveikatą, mokysis emocijų valdymo,
atsipalaidavimo būdų
Sukurtas lėlių teatro spektaklis.
Specialiųjų ugdymosi poreikių
mokiniai įgis daugiau pasitikėjimo
savimi, pagerins kalbėjimo įgūdžius,
išmoks bendrauti ir bendradarbiauti
Mokiniai, lankantys pailgintos darbo
dienos grupę, pagilins žinias apie
Lietuvos istoriją, taps pilietiškesni
Augs mokinių, lankančių užimtumo
grupę, kūrybiškumas, veiklumas ir
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iniciatyvumas, bendradarbiavimas
Paskatinamoji-pažintinė ekskursija
mokiniams, turintiems specialiųjų
ugdymosi poreikių

Balandis–gegužė

L. Girlakytė
E. Polikaitienė

Mokinių, lankančių pailgintos darbo
dienos ir užimtumo grupes,
dalyvavimas gimnazijos, rajono ir
šalies kūrybiniuose konkursuose

Pagal renginių
planą

D. Vytaitė
J. Baltramiejūnė

2.3. Uždavinys. Kurti mokymosi pagalbos „Mokinys – mokiniui” modelį
Atsakingas
Priemonės
Laikas
vykdytojas
Disputas „Kaip mokinys gali padėti
Kovas
Metodinė taryba
mokiniui”

MK lėšos, rėmėjų
lėšos

Žmogiškieji ištekliai,
MK lėšos

Resursai
Žmogiškieji ištekliai

Parengti mokinių pagalbininkų
rekomendacijas

Balandis

Metodinė taryba

Žmogiškieji ištekliai

„Mokinio eksperto“ pagalbos
taikymas įvairių dalykų pamokose,
užimtumo bei pailgintos darbo
dienos grupėse pamokose

Per mokslo metus

Dalykų mokytojai
J. Baltramiejūnė
D. Vytaitė

Žmogiškieji ištekliai

2.4. Uždavinys. Skatinti gimnazijos bendruomenės narių lyderystę ir asmeninę saviugdą
Atsakingas
Priemonės
Laikas
Resursai
vykdytojas
Švietimo pagalbos specialistų diena
(vaikai – tėvai – švietimo pagalbos
specialistai)

Lapkritis

Švietimo pagalbos
specialistų
metodinė grupė

Žmogiškieji ištekliai

Paskaitos, mokymai, individualios

Per mokslo metus

Švietimo pagalbos

Žmogiškieji ištekliai

Pagerės specialiųjų ugdymosi
poreikių mokinių mokymosi
motyvacija specialiųjų ir logopedinių
pratybų metu
Mokiniai, lankantys pailgintos darbo
dienos ir užimtumo grupes, dalyvaus
ne mažiau kaip 5 konkursuose

Sėkmės kriterijus
Mokytojai susitars kaip atrinkti
mokinius pagalbininkus
Parengtos mokinių pagalbininkų
rekomendacijos padės mokytojams
organizuoti pagalbą sunkiau
besimokantiems mokiniams
Parengta ne mažiau kaip 10 mokinių
pagalbininkų.
Mokiniai, mokydami kitus, įtvirtins
žinias, didės jų mokymosi
motyvacija

Sėkmės kriterijus
Ne mažiau kaip 40 proc. tėvų
(specialiųjų poreikių mokinių) gaus
konsultacijas, kaip sukurti tinkamą
edukacinę aplinką namuose, kaip
padėti ir motyvuoti vaiką mokytis
Organizuota ne mažiau kaip 1
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konsultacijos tėvams ir mokiniams

specialistų
metodinė grupė

Lankstinukų bei stendų mokiniams ir
jų tėvams aktualiomis temomis
Per mokslo metus
ruošimas ir platinimas

Švietimo pagalbos
specialistų
metodinė grupė

Socialinių įgūdžių ir psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimo prevencijos
užsiėmimai mokiniams

Per mokslo metus

T. Balčiūnaitė

Socialinių įgūdžių ugdymo
užsiėmimai mokiniams iš socialinės
rizikos šeimų

Kartą per savaitę

J. Baltramiejūnė

Žmogiškieji ištekliai,
MK lėšos

Psichologo konsultacijos tėvams dėl
tinkamų edukacinių aplinkų
namuose vaikui sudarymo, vaiko
motyvavimo mokytis

Per mokslo metus

T. Balčiūnaitė

Žmogiškieji ištekliai

Žmogiškieji ištekliai

Žmogiškieji ištekliai

paskaita/mokymai tėvams, pagal
poreikį teikiamos psichologo,
socialinio pedagogo, specialiojo
pedagogo, logopedo konsultacijos.
Suaktyvės tėvų dalyvavimas mokinių
ugdymo procese
Parengti ne mažiau kaip 3
lankstinukai ir 1 stendas. Tėvai bei
mokiniai bus šviečiami aktualiomis ir
svarbiomis temomis
3, 5b, 7b, Ib klasių mokiniai grupinių
užsiėmimų metu skatinami nevartoti
psichoaktyviųjų medžiagų bei
mokomi socialinių įgūdžių
Pagerės 1–5 klasių mokinių savęs
vertinimas, sustiprės komunikavimo,
bendradarbiavimo įgūdžiai
Ne mažiau kaip 20 proc. 1–8 ir I–II
klasių mokinių tėvai gaus
konsultacijas, kaip sukurti tinkamą
edukacinę aplinką namuose, kaip
padėti ir motyvuoti vaiką mokytis

3. Tikslas. Ugdyti mokinių komunikavimo ir kultūrinę kompetenciją
3.1. Uždavinys. Formuoti mokinių tautinę ir pilietinę savimonę
Atsakingas
Priemonės
Laikas
vykdytojas

Resursai

Susitikimai su savanoriais iš
užsienio šalių

Pagal renginių
planą

Anglų kalbos
mokytojai

Žmogiškieji ištekliai

Išvykos į teatrą, kultūrinius
renginius, spektaklį anglų kalba

Ne mažiau kaip 5
kartus per metus

Kalbų mokytojai,
klasių vadovai

Asmeninės, MK,
paramos lėšos

Sėkmės kriterijus
Vyks ne mažiau kaip 2 susitikimai su
II–IV klasių mokiniais. Mokiniai
geriau pažins savo ir kitų tautų
kultūrą
Ne mažiau kaip 100 mokinių geriau
supras lietuvių ir kitų tautų rašytojų
kūrinius
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Viktorina skirta knygnešių dienai
paminėti
Lėlių teatro spektaklio ,,Bitutė
Zimbutė“ pasirodymas Krekenavos
l/d ,,Sigutė“

Kovas

Lietuvių kalbos
mokytojai

Žmogiškieji ištekliai

Kovas

L. Girlakytė
E. Polikaitienė

Žmogiškieji ištekliai

Gerės 6–8 klasių mokinių mokymosi
motyvacija, mokiniai geriau pažins
tautinę kultūrą
Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai
pasirodydami lėlių teatro spektaklyje
ugdys komunikavimo ir kultūrinę
kompetenciją

3.2. Uždavinys. Dalyvauti projektinėje veikloje
Priemonės

Laikas

Atsakingas
vykdytojas

Resursai

Projektas „Metų knygos rinkimai“

Vasaris

D. Matekonienė,
lietuvių kalbos
mokytojai

Žmogiškieji ištekliai

Projektas „Teatras mokyklai“

Pagal renginių
planą

Lietuvių kalbos
mokytojai

Žmogiškieji ištekliai

Rugsėjis

R. Balčiuvienė
R.Vyšniauskienė
R. Samuolienė,
D. Paslauskienė

Žmogiškieji ištekliai,
projekto lėšos

Dalyvavimas projekte „Šiaurės šalių
savaitė“

Lapkritis

D. Matekonienė
lietuvių kalbos
mokytojai

Dalyvavimas projekte „Mano
pėdutės“

Per mokslo metus

Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo
stovykla „Saulė ir vėjas“

Birželis

Socializacijos projektas „Klojimo
teatras“

S. Juknevičienė,
A. Džiugelytė
Švietimo pagalbos
specialistų
metodinė grupė

Žmogiškieji ištekliai

Projekto lėšos
Žmogiškieji ištekliai,
projekto lėšos

Sėkmės kriterijus
Ne mažiau 40 proc. mokinių
perskaitys metų knygos rinkimams
siūlomas knygas ir balsuos už
labiausiai patikusią. Mokiniai
daugiau skaitys
Ne mažiau kaip 80 mokinių lankysisi
premjeriniuose J. Miltinio
spektakliuose, dalyvaus aptarime su
aktoriais. Mokiniai ugdysis asmeninę
bei kultūrinę kompetencijas
5–8 ir I–IV klasių mokiniai ugdysis
asmeninę bei kultūrinę
kompetencijas
5–8 klasių mokiniai susipažins su
naujausia Šiaurės šalių rašytojų
literatūra.
Mokiniai domėsis kitomis
kultūromis, daugiau skaitys
1 klasės mokiniai stiprins psichinę
sveikatą
40 vaikų iš socialinės rizikos šeimų
dalyvaus savaitę trunkančioje
užimtumo stovykloje
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Veiksmo savaitė „Be patyčių“

Kovas

Švietimo pagalbos
specialistų
metodinė grupė

Žmogiškieji ištekliai

Ne mažiau 90 proc. 1–8 ir I–IV
klasių mokinių dalyvaus veiklose
skatinančiose draugiškumą.
Mažės patyčios mokinių tarpe, gerės
bendravimo įgūdžiai

Dalyvavimas visuomenės sveikatos
rėmimo programos projekte „Būk
sveikas ne tik kūnu bet ir siela – 2“

Gegužė–gruodis

T. Balčiūnaitė
A. Džiugelytė

Žmogiškieji ištekliai,
projekto lėšos

Stiprės 1–8 ir I klasių mokinių
psichinė, emocinė ir fizinė sveikata

Dalyvavimas projekte ,,Mokausi
plaukti“

Balandis–gruodis

A. Džiugelytė

Projekto lėšos,
žmogiškieji ištekliai

Dalyvavimas projekte ,,Protas
pažinti – valia pasirinkti“

Rugsėjis–gruodis

Visuomenės
sveikatos biuras

Projekto lėšos,
žmogiškieji ištekliai

Dalyvavimas Panevėžio rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos
projekte „Štai koks mano kaimas”

Sausis–gruodis

D. Vytaitė

Projekto lėšos

2016 m.

L. Kazakaitienė
A. Džiugelytė
Kūno kultūros
mokytojai

Žmogiškieji ištekliai

Dalyvavimas Lietuvos tautinio
olimpinio komiteto programos
„Išjudink save“ projekte “Mažoji
Krekenavos olimpiada”
Dalyvavimas Švietimo mainų
paramos fondo „Erasmus+“
programos strateginių partnerysčių
projekte

2016 m.

Užsienio savanorių projektas
P. S. gimnazijos renginių planas priede.

Direktorius
R. Samuolienė
L. Kazakaitienė

Žmogiškieji ištekliai

1–4 klasių mokiniai išmoks
taisyklingos laikysenos ir kvėpavimo
bei saugiai elgtis vandenyje
I–IV klasių mokiniai ugdys neigiamą
požiūrį į žalingus įpročius
Mokiniais, lankantys pailgintos
darbo dienos grupę, rinks medžiagą
apie savo šeimos, vietovės istoriją ir
sukurs filmą
Laimėtas ir įgyvendintas projektas.
Įvykdyta žaidimų aikštelės plėtra
Laimėtas ir įgyvendintas tarptautinis
projektas.
Mokiniai ir mokytojai turės galimybę
patobulinti anglų kalbos žinias
Paįvairins neformaliojo švietimo
užsiėmimus, padės mokytis užsienio
kalbą, gilins tarptautinę patirtį
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V. PLANUOJAMŲ DARBŲ IR ĮRANGOS ATNAUJINIMO PLANAS
4. Tikslas. Modernizuoti ir sukurti saugias edukacines erdves
4.1. Uždavinys. Sukurti ir modernizuoti saugias edukacines erdves
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Planuojami darbai ir įrangos atnaujinimas
Gimnazijos žaidimų aikštelės įrengimas gimnazijos teritorijoje
(II etapas)
Sporto aikštyno dokumentacijos tvarkymo darbai
Mokyklos aplinkos tvarkymas, lauko suolų įrengimas
Šilumos punkto automatizavimas ir rekonstrukcija
Gimnazijos pastato išorės sienų apšiltinimas (II etapas)
Lietuvių kalbos ir psichologo kabinetų remontas (5 kabinetai)
Bibliotekos ir skaityklos patalpų remontas
Biologijos ir muzikos kabinetų remontas
Seno korpuso II ir III a. kabinetų, koridorių (nesaugūs turėklai) ir
sanitarinių mazgų remontas (šildymo sistemos remontas, el.
instaliacijos, grindų pakeitimas, laiptinių remontas)
Lauko terasos ir fasadinių laiptų remontas
Aktyvios klasės įrengimas gimnazijoje

Vykdytojai
Direktorius,
Gimnazijos taryba
K. Kavaliauskas
K. Kavaliauskas
V. Urnikas
K. Kavaliauskas
K. Kavaliauskas
K. Kavaliauskas
K. Kavaliauskas
K. Kavaliauskas
K. Kavaliauskas
Direktorius

K. Kavaliauskas
L. Auglienė
I. Cibulskienė
Mokymo priemonių ir vadovėlių įsigijimas
K. Kavaliauskas,
D. Matekonienė
Žaidimų kambario/Vaikų dienos centro įrengimas
K. Kavaliauskas
J. Baltramiejūnė
Lauko apšvietimo ir vaizdo stebėjimo sistemos plėtra
K. Kavaliauskas
Iš viso 14 priemonių įgyvendinimui reikalinga lėšų suma:

Planuojama
atlikimo data
2016-11-01
2016-03-01
2016-09-01
2016-10-01
2016-12-31
2016-09-01
2016-09-01
2016-09-01
2016-12-31

2016-12-31
2016-12-31
2016-11-30
2016-12-31
2016-12-31

Ištekliai/lėšos (€),
finansavimo šaltiniai
3 000 (Rėmėjų ir paramos
lėšos), žmogiškieji ištekliai
100 (Biudžeto lėšos)
300 (Rėmėjų, biudžeto lėšos),
žmogiškieji ištekliai
10 000 (VIP lėšos)
70 000 (VIP lėšos)
20 000 (Biudžeto lėšos)
12 000 (Biudžeto lėšos)
8 000 (Biudžeto lėšos)
190 000 (Biudžeto lėšos)
2 000 (Biudžeto lėšos)
7 000 (MK lėšos, skirtos
papildomai iš Savivaldybės)
5 000 (MK lėšos)
4 000 (Biudžeto ir projektinės
lėšos)
1 500 (Biudžeto lėšos)
332 900
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VI. VIDAUS IR FINANSŲ KONTROLĖS ORGANIZAVIMAS
Eil.
Nr.

Priemonės

1.

3.

Finansinių ataskaitų rengimas teisės
aktų nustatyta tvarka
Finansų kontrolės taisyklių
vykdymas
Išankstinės kontrolės vykdymas

4.

Einamosios kontrolės vykdymas

5.

Paskesniosios kontrolės vykdymas

6.

Vykdytojai

Laikas,
periodiškumas

Vyr. buhalterė

Nuolat

Gimnazijos administracija

Nuolat
Nuolat

Gimnazijos archyvo tvarkymas

Vyr. buhalterė
Direktorius
Vyr. buhalterė
Direktorius
L. Auglienė
J. Baltramiejūnė
R. Jasiukevičienė

7.

Pareigybių aprašymų atnaujinimas

Direktorius

Esant poreikiui

8.

Gimnazijoje esančio turto ir atsargų
metinė inventorizacija
Finansų kontrolės būklės ataskaitos
rengimas
Veiklos metinių ir mėnesinių
ataskaitų parengimas ir pateikimas
2016 metų pirkimų plano
parengimas
2017 metų dokumentacijos plano
parengimas
2016 metų gimnazijos veiklos plano
parengimas
2017 metų gimnazijos veiklos plano
parengimas
2016–2017 m. m. gimnazijos
ugdymo plano parengimas

Direktoriaus įsakymu
sudaryta komisija
Vyr. buhalterė
Direktorius
Vyr. buhalterė

Lapkritis,
gruodis
2016-04-01

K. Kavaliauskas
Viešųjų pirkimų komisija
R. Jasiukevičienė

2016-03-15

Strateginio planavimo
grupė
Strateginio planavimo
grupė
Ugdymo plano rengimo
grupė

2016-01-29

2.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nuolat
Nuolat
Nuolat

2016-03-31

2016-11-01

2017-01-31
2016-08-31

Ištekliai ir
finansavimo
šaltiniai
Intelektualieji
ištekliai
Intelektualieji
ištekliai
Intelektualieji
ištekliai
Intelektualieji
ištekliai
Intelektualieji
ištekliai
Intelektualieji
ištekliai
Intelektualieji
ištekliai
Intelektualieji
ištekliai
Intelektualieji
ištekliai
Intelektualieji
ištekliai
Intelektualieji
ištekliai
Intelektualieji
ištekliai
Intelektualieji
ištekliai
Intelektualieji
ištekliai
Intelektualieji
ištekliai

Numatomas rezultatas
Parengtos ir laiku pateiktos
finansinės ataskaitos
Vykdomos finansų kontrolės
taisyklės
Vykdoma išankstinė kontrolė
Vykdoma einamoji kontrolė
Vykdoma paskesnioji kontrolė
Teisės aktų reikalavimus
atitinkantis archyvas
Tikslus funkcijų reglamentavimas
Atlikta turto inventorizacija,
parengti inventorizacijos apyrašai
Parengta ir pateikta Finansų
kontrolės būklės ataskaita
Pateiktos ataskaitos, įsivertinta
veikla
Parengtas 2016 m. pirkimų planas
Parengtas 2017 m. dokumentacijos
planas
Parengtas 2016 m. gimnazijos
veiklos planas
Parengtas 2017 m. gimnazijos
veiklos planas
Parengtas 2016–2017 m. m.
gimnazijos ugdymo planas
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VII. ĮSIVERTINIMAS IR PLANO KOREGAVIMAS
1. Plano vykdymo sėkmingumas aptariamas ir įvertinamas metodinėse grupėse ir metodinėje taryboje, mokytojų taryboje, gimnazijos mokinių
parlamente, gimnazijos taryboje. Šių institucijų atstovai darbo grupei pateikia vertinimus ir pasiūlymus.
2. Remdamasi pateiktais pasiūlymais strateginio planavimo grupė koreguoja metinį veiklos planą.
3. Gimnazijos metinio veiklos plano koregavimas vykdomas pritarus Gimnazijos tarybai.
___________________________________
PRITARTA
Krekenavos Mykolo Antanaičio
gimnazijos tarybos 2016 m. vasario 11 d.
protokolas Nr. GTP-1
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2016 metų veiklos plano
priedas
2016 M. RENGINIŲ PLANAS
Mėnuo
Sausis

Renginiai
Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ (1–8, I–IV kl.)
Meninio skaitymo konkursas (5–8, I–IV kl.)

Vasaris

Metų knygos rinkimų akcija „Renkame Metų knygą“
(1–4, 5–8 kl.)
Lietuvos Nepriklausomybės diena (5–8 kl.)
Šimtadienis (III–IV kl.)
Šimtadieniukas (I–II kl.)

Kovas

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena (I–IV kl.)
Savaitė be patyčių (1–8, I–IV kl.)
Gimnazijos gimtadienis „Bėgu už gimnaziją“
(1–8, I–IV kl.)

Balandis

Meninio skaitymo konkursas (1-4 kl.)
Tarptautinės vaikų knygos dienos renginiai (1–7 kl.)
Miško diena (1–4, 5a kl.)
Mažojo skaitytojo šventė pirmokams +Abėcėlės šventė
(1 kl.)

Gegužė

Šeimos dienos minėjimas (1-4 kl.)

Atsakingi, vykdytojai
L. Kazakaitienė,
Mokytojai
R. Samuolienė,
lietuvių k. mokytojos
D. Matekonienė

Ištekliai ir finansavimo šaltiniai
Žmogiškieji ištekliai

I. Dauderienė, R. Balčiuvienė,
klasių vadovai
L. Stašelienė, S. Česevičienė,
R. Adamkevičienė,
L. Kazakaitienė
V. Urnikas, K. Lūžienė
R. Samuolienė, V. Juknevičius,
L. Kazakaitienė
R. Samuolienė, V. Juknevičius,
klasių vadovai
Švietimo pagalbos specialistai,
klasių vadovai
L. Kazakaitienė,
mokinių parlamentas, kūno kultūros
mokytojai, klasių vadovai
L. Urnikienė
D. Matekonienė
A. Leikienė,
klasių vadovai
S. Juknevičienė,
Ž. Liustikienė
D. Matekonienė
Pradinių klasių mokytojos,
L. Kazakaitienė

Žmogiškieji ištekliai

Žmogiškieji ištekliai
Žmogiškieji ištekliai

50 € biudžeto ir paramos lėšų,
žmogiškieji ištekliai
20 € biudžeto ir paramos lėšų,
žmogiškieji ištekliai
Žmogiškieji ištekliai
Žmogiškieji ištekliai
20 € biudžeto ir paramos lėšų,
žmogiškieji ištekliai
Žmogiškieji ištekliai
Žmogiškieji ištekliai
Paramos lėšos,
žmogiškieji ištekliai
Žmogiškieji ištekliai
Žmogiškieji ištekliai
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Paskutinis skambutis (III–IV kl.)
Mokslo metų pabaigos šventė (1–5 kl.)
Birželis

Sporto diena (6–8, I–III kl.)
Amatų ir verslų diena (6–8, I–III kl.)
Mokslo metų užbaigimo šventė (6–8, I–III kl.)
Šv. arkangelo Mykolo premijos įteikimas

Rugsėjis

Spalis
Lapkritis

Gruodis

Mokslo metų pradžios šventė (1–8, I–IV kl.)
Socializacijos projektas „Klojimo teatras“ (5–8, I–IV kl.)
Mokytojo dienos minėjimas
Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas
(1–8, I–IV kl.)
Projekto „Šiaurės šalių bibliotekų savaitės“ renginiai
(1–8, I–IV kl.)
Gimnazijos direktoriaus krepšinio taurės varžybos
(I–IV kl.)
Mokyklos mokinių parlamento rinkimai (7–8, I–IV kl.)
Švietimo pagalbos specialistų diena (tėvams)
„Metų knygos “ rinkimų akcija (3–7 kl.)
Pradinukų kalėdinės šventės (1–4 kl.)
Karnavalas (5–8, I–IV kl.)

L. Stašelienė, S. Česevičienė,
R. Adamkevičienė, L. Kazakaitienė
L. Urnikienė, klasių vadovai,
L. Kazakaitienė
Kūno k. mokytojai,
klasių vadovai
V. Juknevičius,
klasių vadovai
L. Kazakaitienė,
neformaliojo vaikų švietimo grupių
vadovai, klasių vadovai
L. Stašelienė, S. Česevičienė,
L. Kazakaitienė,
klasių vadovai
Organizacinė grupė, klasių vadovai
L. Stašelienė, S. Česevičienė,
L. Kazakaitienė
K. Basakirskienė, R. Adamkevičienė,
klasių vadovai
D. Matekonienė,
klasių vadovai
Kūno kultūros mokytojai
L. Kazakaitienė
Švietimo pagalbos specialistų grupė
D. Matekonienė
Klasių vadovai,
L. Kazakaitienė
L. Stašelienė, S. Česevičienė,
R. Samuolienė, V. Juknevičius,
L. Kazakaitienė,
klasių vadovai

60 € biudžeto ir paramos lėšų,
žmogiškieji ištekliai
Žmogiškieji ištekliai
Paramos lėšos,
žmogiškieji ištekliai
Paramos lėšos,
žmogiškieji ištekliai
20 € biudžeto ir paramos lėšų,
žmogiškieji ištekliai
30 € biudžeto ir paramos lėšų,
žmogiškieji ištekliai
Projekto lėšos, žmogiškieji ištekliai
30€ biudžeto ir paramos lėšų,
žmogiškieji ištekliai
Žmogiškieji ištekliai
Žmogiškieji ištekliai
Paramos lėšos,
žmogiškieji ištekliai
Žmogiškieji ištekliai
Žmogiškieji ištekliai
Žmogiškieji ištekliai
Žmogiškieji ištekliai
60 € biudžeto ir paramos lėšų,
žmogiškieji ištekliai

