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MAŽEIKIŲ MERKELIO RAČKAUSKO GIMNAZIJOS 

2022-ųjų METŲ VEIKLOS PLANAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos 2022 metų veiklos planas (toliau – planas), atsižvelgus į strateginius gimnazijos planus, švietimo 

būklę, bendruomenės poreikius, nustato  metinius gimnazijos tikslus bei uždavinius, priemones uždaviniams vykdyti. 

2. Planas atitinka Švietimo strategijos 2003-2012 m. rezoliucijos ir Lietuvos pažangos strategijos – „Lietuva 2030“ nuostatas, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015-12-21 įsakymu Nr. V-1308 patvirtinta nauja Geros mokyklos koncepcija. Įgyvendinant valstybinę švietimo 

politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti Mažeikių rajono mokinių ugdymosi 

poreikius, ugdyti kritiškai mąstančias, kūrybingas asmenybes, suprantančias inovacijų svarbą, pasiruošusias gyventi žinių visuomenėje ir būti konkurencingas 

ekonomine prasme, laiduoti pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įsigijimą, per neformaliojo švietimo programas vykdyti neformalųjį švietimą, racionaliai, 

taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 

3. Planas parengtas atsižvelgus į Mažeikių rajono savivaldybės 2020 – 2022 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Mažeikių rajono 

savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. T1-372, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos 2021 - 2023 metų strateginį veiklos planą, 

patvirtintą Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 172  ir 2021 – 2022 mokslo metų Mažeikių Merkelio 

Račkausko gimnazijos ugdymo planą, patvirtintą Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-67, 

gimnazijos vidinio įsivertinimo rezultatus bei atsižvelgiant į NMVA išorinio audito išvadas. 

4. Planą įgyvendins Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos administracija, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys 

specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

 

 



 

II. METINIAI VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

5. Metinės veiklos tikslas.  

Kurti inovatyvią ir saugią ugdymosi aplinką, užtikrinančią kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmę ir asmenybės ūgtį. 

 6. Metinės veiklos uždaviniai.  

6.1. Plėtoti ugdymo kokybės ir pasiekimų gerinimo galimybes įvairių gebėjimų mokiniams, efektyvinti metodinę veiklą, diegiant savivaldų 

mokymąsi pamokoje / veikloje. 

Nr. Uždaviniai Priemonės Atsakingi 

6.1.1. Efektyvinti pamokos struktūros planavimą ir veiklų 

organizavimą, siekiant geresnės žinių kokybės. 

Mokytojų metodinių grupių veiklos 

priemonės 

 

L.Terasius 

L.Krigelienė 

Metodinių grupių pirmininkai 

Pagalbos mokiniui specialistės 

6.1.2.  

 

Skatinti, padėti pasiruošti ir sudaryti galimybę gabiems 

mokiniams dalyvauti dalykinėse olimpiadose, konkursuose, 

konferencijose, projektinėse veiklose. 

Mokytojų metodinių grupių veiklos 

priemonės 

 

L.Terasius 

L.Krigelienė 

Metodinių grupių pirmininkai 

Pagalbos mokiniui specialistės 

6.1.3.  

 

Mokytojų ugdymo turinio įgyvendinimo priežiūros ir 

įsivertinimo tobulinimas. 

Mokytojų metodinių grupių veiklos 

priemonės 

Savivaldos institucijų veiklos priemonės 

Neformaliojo švietimo renginių plano 

priemonės 

L.Terasius 

L.Krigelienė 

Metodinių grupių pirmininkai 

Savivaldos institucijų pirmininkai 

Pagalbos mokiniui specialistės 

6.1.4. Ugdyti mokinių žinių savikontrolę, siekiant padėti silpniems 

mokiniams patikėti savimi ir savo gebėjimais bei išsikelti ir 

siekti realių ugdymosi tikslų. Išsikeltus tikslus ir  uždavinius 

aptarti  su mokiniais. 

Mokytojų metodinių grupių veiklos 

priemonės 

 

L.Terasius 

L.Krigelienė 

Metodinių grupių pirmininkai 

Pagalbos mokiniui specialistės 

6.1.5. Bandomųjų egzaminų rengimas ir organizavimas 4 klasėse. Mokytojų metodinių grupių veiklos 

priemonės 

 

L.Terasius 

L.Krigelienė 

Metodinių grupių pirmininkai 

Pagalbos mokiniui specialistės 

6.1.6. Individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį ir toliau 

naudojant  virtualias mokymo(si) aplinkas,  aktyvius mokymo 

metodus. 

Mokytojų metodinių grupių veiklos 

priemonės 

L.Terasius 

L.Krigelienė 

Metodinių grupių pirmininkai 



Pagalbos mokiniui specialistės 

6.1.7. Ugdymo proceso organizavimas netradicinėse aplinkose. 

(Ki)Tokių ir integruotų pamokų organizavimas. 

Mokytojų metodinių grupių veiklos 

priemonės 

L.Terasius 

L.Krigelienė 

Metodinių grupių pirmininkai 

Pagalbos mokiniui specialistės 

 

6.2. Vykdyti nuoseklų, įtraukiantį, susitarimais pagrįstą ugdymo procesą, siekti dialogo su socialiniais partneriais ir mokinių tėvais. 

Nr. Uždaviniai Priemonės Atsakingi 

6.2.1. Dalyvavimas socialinių partnerių inicijuotuose renginiuose bei 

jų įtraukimas į mūsų gimnazijos organizuojamas veiklas. 

 

 

Mokytojų metodinių grupių veiklos 

priemonės 

Savivaldos institucijų veiklos priemonės 

Neformaliojo švietimo renginių plano 

priemonės 

L.Terasius 

L.Krigelienė 

Metodinių grupių pirmininkai 

Savivaldos institucijų pirmininkai 

 

6.2.2. Seminarai apskrities (regiono) mokytojams Mokytojų metodinių grupių veiklos 

priemonės 

 

L.Terasius 

L.Krigelienė 

Metodinių grupių pirmininkai 

6.2.3. Atviros  rajono progimnazijų 7 ir 8 klasių mokiniams Mokytojų metodinių grupių veiklos 

priemonės 

Savivaldos institucijų veiklos priemonės 

Neformaliojo švietimo renginių plano 

priemonės 

L.Terasius 

L.Krigelienė 

Metodinių grupių pirmininkai 

 

6.2.4. Išvykos į KTU ir VDU laboratorijas Mokytojų metodinių grupių veiklos 

priemonės 

Savivaldos institucijų veiklos priemonės 

Neformaliojo švietimo renginių plano 

priemonės 

L.Terasius 

L.Krigelienė 

Metodinių grupių pirmininkai 

Savivaldos institucijų pirmininkai 

 

6.2.5. Nuolatinis informacijos apie mokinio mokymosi  pažangą ir 

pasiekimus kaupimas,  apibendrinimas. Atvirų dienų tėvams 

organizavimas. 

Mokytojų metodinių grupių veiklos 

priemonės 

L.Terasius 

L.Krigelienė 

Metodinių grupių pirmininkai 

Savivaldos institucijų pirmininkai 

6.2.6. Virtualių platformų, įgalinančių sistemingai stebėti 

individualią mokinio pažangą kiekvienoje pamokoje, paieška 

Mokytojų metodinių grupių veiklos 

priemonės 

L.Terasius 

L.Krigelienė 

Metodinių grupių pirmininkai 

Savivaldos institucijų pirmininkai 

 



 

6.3. Tobulinti mokyklos bendruomenės narių kompetencijas, siekiant asmeninio tobulėjimo ir gerinant mikroklimatą. 

Nr. Uždaviniai Priemonės Atsakingi 

6.3.1. Vizitai į mokyklas, turinčias STEAM laboratorijas, STEAM centrus 

(Alytaus rajonas, Telšiai). 

Vizitai A.Žukauskienė 

Metodinių grupių pirmininkai 

6.3.2 Smart lentos panaudojimas pamokoje, virtualių programų 

panadojimas 

Naujų IT technologijų įrengimas 

 

A.Žukauskienė 

M.Stančikas 

Gimnazijos taryba 

6.3.3. Turtinti grožinės literatūros lietuvių ir anglų kalbomis bei vadovėlių 

fondus. 

Grožinės literatūros įsigijimas 

 

A.Žukauskienė 

V. Statkutė 

Gimnazijos taryba 

6.3.4. Dalyvavimas gimnazijos bendruomenei rengiamuose seminaruose ar 

mokymuose 

Ilgalaikės programos, seminarai A.Žukauskienė 

Metodinių grupių pirmininkai 

6.3.5 Dalyvavimas seminaruose, skirtuose tobulinti dalykines 

kompetencijas 

Ilgalaikės programos, seminarai 

 

A.Žukauskienė 

Metodinių grupių pirmininkai 

6.3.6. Atnaujintų ugdymo programų analizavimas. Savišvieta A.Žukauskienė 

Metodinių grupių pirmininkai 

6.3.7. Mokinių krūvio reguliavimas, skiriant namų darbus. Anketos, metodinės tarybos 

pasitarimai, mokytojų susirinkimai 

A.Žukauskienė 

Metodinių grupių pirmininkai 

 

III. PRIEMONIŲ  ĮGYVENDINIMO PLANAS 

Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Veiklos pavadinimas Atsakingi vykdytojai 

Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai Skirti 

asignavimai, 

Eur pavadinimas, mato vnt. reikšmė 

03 programa. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa 

 

03-01-03-

02 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo, bendrųjų 

ir specialiųjų 

programų 

įgyvendinimas 

bendrojo ugdymo 

mokyklose  

 

Gimnazijos veiklos užtikrinimas, ugdymo 

proceso vykdymas 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, mokytojai 

Užtikrinama gimnazijos veikla, 

etatų sk. 
61,45 1258700 

Gimnazijos veiklos užtikrinimas 

(nepedagoginiai darbuotojai) 
Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui 

Užtikrinama gimnazijos veikla, 

etatų sk. 
25,25 266500 

Gimnazijos funkcionavimo užtikrinimas 

(šildymo paslaugos, elektros energija, 

vandentiekis ir kanalizacija, šiukšlių išvežimo 

išlaidos ir kt. paslaugos) 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui 

Užtikrinamas komunalinių 

paslaugų vykdymas, paslaugų 

skaičius, vnt. 

4 35000 

Užtikrinamas ryšių paslaugų 

vykdymas, paslaugų skaičius, vnt. 
3 1700 



 Užtikrinamas kitų paslaugų 

vykdymas, paslaugų skaičius, vnt. 
5 5400 

Maitinimo paslaugų teikimo užtikrinimas 

 

Direktorius, bendrosios praktikos 

slaugytoja, direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui 

Suteikta maitinimo paslaugų, 

žmonių skaičius, vnt. 
500 10000 

Ugdytinių pažintinės veiklos vykdymas: 

muziejų, istorijos, gamtos, kultūros paminklų 

lankymas, išvykos 

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, 

auklėtojos 
Dalyvavusių vaikų skaičius, vnt. 30 2500 

Mokytojų kvalifikacijos kėlimas 
Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Seminarai, mokymai, mokytojų 

skaičius, vnt. 
40 4600 

Ugdymo turiniui įgyvendinti reikalingos 

materialinės bazės kūrimas ir atnaujinimas 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui 

Įsigytos priemonės, Eur  3600 

Įsigyti spaudiniai, Eur  12500 

Higienos normų, teisės aktų reikalavimus 

atitinkančios sveikos, saugios mokymosi ir 

darbo aplinkos kūrimas ir atnaujinimas 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui 

Įsigytos priemonės, Eur  10000 

03-01-02-

02 

Mokinių 

vežiojimo 

organizavimas 

Ugdytinių pavėžėjimo tėvų (globėjų) nuosavu 

transportu ir gimnazijos mokinių pavežėjimas 

samdomu transportu  išlaidų kompensavimasir 

Direktorius 

Ugdytinių, kuriems 

kompensuojamos vežiojimo 

išlaidos, skaičius, vnt. 

  

 

IV. LĖŠOS PLANUI ĮGYVENDINTI 

Finansavimo šaltiniai 

 

Skirti asignavimai 2022-iesiems metams, Eur 

Iš viso 

Išlaidoms 

Turtui įsigyti 
Iš viso 

Iš jų darbo 

užmokesčiui 

Savivaldybės biudžetas, iš jo:     

4 (MK) 
1281,9 1258,7 1240,7 

0,00 

5 (SFA) 
312,8 266,5 262,7 

0,00 

5 (SP) 
14,8 14,8 0 

0,00 

5(SP-PNAD) 
1,0 1,0  

 



Iš  viso 1610,5 1541,0 1503,4 0,00 

Kiti šaltiniai, iš jo:     

Iš  viso 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

6. Dalis programos bus finansuojama iš paramos lėšų (planuojama gauti 3 tūkst. €),  patalpų suteikimo paslaugų lėšų (planuojama gauti 1,0 tūkst. 

€) 

 

V. PLANUOJAMI REZULTATAI 

7.1. Įgyvendinus uždavinius bus pasiekta: 

7.1..1. Tobulintas bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymo organizavimas plėtojant mokytojų kolegialius ryšius bei skatinant įvairių gebėjimų 

mokinius objektyviai įvertinti savo galimybes ir planuoti pasiekimus bei pažangą,  

7.2.2. Efektyvintas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 

7.1.3. Ugdymo erdvėse diegtos šiuolaikinės informacinių technologijų priemonės bei skatintas ugdymas virtualiose erdvėse 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

8. Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkiui. 

9. Priežiūrą vykdys gimnazijos direktorius. 

10. Už plano vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, steigėjui ar steigėjo įgaliotai institucijai. 

 

 



Direktorė                                                                  Asta Žukauskienė   

          

Švietimo skyriaus  vedėjas                                                                                            Apolinaras Stonkus   

    

2022-04-14                     

Parengė 

Direktorė                                                                   Asta Žukauskienė  

2020-02-14  


