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I. 2017  METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS  ANALIZĖ 

 

Atsižvelgiant į išorės vertintojų išvadas, pasirinktos pagrindinės veiklos tobulinimo kryptys, parengtas 2017–2019 m. gimnazijos veiklos tobu-

linimo planas. Remiantis šiuo planu parengtas Sidabravo gimnazijos 2017 m. veiklos planas. Veiklos plane buvo numatyti šie tikslai: užtikrinti aukštą 

kiekvieno mokinio ugdymo(si) kokybę ir veiksmingumą, tobulinti pamokos vadybą, stiprinti sąmoningą mokinių elgesio ir drausmės kultūrą.  

Pirmajam tikslui pasiekti numatyti du uždaviniai: užtikrinti kiekvieno mokinio individualios pažangos augimą, pagerinti pamokoje diferenci-

javimą ir individualizavimą. 

Gimnazijos Metodinėje taryboje 2016m. aptartas ir direktoriaus įsakymu 2016 m. rugsėjo 5 dieną Nr. V1-224 patvirtintas Sidabravo gimnazi-

jos mokinio asmeninės pažangos ir stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas. Remdamasis  šiuo aprašo pagrindu kiekvienas 

mokytojas sudaro ir turi mokinio asmeninės pažangos vertinimo pamokoje sistemą ir ją taiko pa-mokose. Remiantis veiklos kokybės įvertinimo grupės 

pateiktomis išvadomis ir rezultatais galima teigti, kad 85proc. mokinių yra skatinami įsivertinti mokymosi pasiekimus ir daromą pažangą. Jie geriau 

supranta ir mokymosi poreikius, labiau pasitiki savo jėgomis ir prisiima atsakomybę už galutinius mokymosi rezultatus. Klasių auklėtojai du kartus per 

pusmetį aptaria su auklėtiniu jo asmeninę pažangą, lūkesčius, pildo mokinio asmeninės pažangos lapą, iškelia tolimesnius ugdymo(si) tikslus. Mokslo 

metų pabaigoje aptaria vaiko asmeninę pažangą su tėvais (globėjais). Tai patvirtino 90 proc. tėvų, dalyvavusių gimnazijos veiklos kokybės įvertinimo 

grupės pateiktoje anketoje. Klasių auklėtojai mokslo metų pabaigoje mokyklos vadovams pateikia ataskaitas, kuriose nurodo, kiek mokinių klasėje, ly-

ginant I ir II pusmečius, padarė mokymosi pažangą, bei siūlo didžiausią pažangą klasėje padariusį mokinį paskatinti pagal skatinimo tvarkos aprašą. 

Pamokose taikomas mokymosi motyvaciją skatinantis kaupiamasis vertinimas. Metodinės tarybos posėdyje (spalio mėn.) mokytojai dalijosi gerąja pa-

tirtimi apie kaupiamojo vertinimo veiksmingumą, įvairovę, efektyvumą ir motyvaciją siekiant geresnių mokymosi rezultatų.  

Gimnazijos mokytojai, savo veiklą orientuoja į mokinių poreikių tenkinimą, siekdami sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui patirti mokymosi 

sėkmę. Remiantis veiklos kokybės įvertinimo grupės pateiktomis išvadomis ir rezultatais galima teigti, kad net 86 proc. respondentų nurodė, jog moky-

tojai stengiasi nustatyti kiekvieno mokinio gebėjimų lygį, ugdymosi poreikį, mokymosi stilių, rengia individualias užduotis. Dėstydami naują medžiagą 

diferencijuoja perteikiamos medžiagos ap-imtį. Diferencijuoja ir užduočių atlikimo laiką, kiekį, sudėtingumą, mokymosi būdą, suteikia gali-mybę nau-

dotis įvairiais pagalbiniais šaltiniais. Ugdymo procesą, užduotis, namų darbus individuali-zuoti ir diferencijuoti padeda mokytojų naudojami informa-

cinių technologijų ir mobiliųjų įrenginių (telefonų) naudojimas pamokoje, elektroninių EMOS pratybų ir Egzaminatorius.lt užduotys,  virtua-lios mo-

kymosi aplinkos: EDUKA klasė, MOODLE. Greičiausiai užduotis atlikę gabieji mokiniai skatinami padėti klasės draugams. Gimnazijoje teikiant mo-

kiniams pagalbą (dėl ligos, mokyklos ne-lankymo, nesuprastos temos, gavus neigiamą kontrolinio įvertinimą, namų darbų pasiaiškinimą ir kitų prie-

žasčių) buvo organizuojamos trumpalaikės ir ilgalaikės konsultacijos pagal sudarytą tvarkaraštį. Tvarkaraštyje numatytas dalykas, mokytojas, konsul-

tacijos vieta ir laikas. Individualia mokytojo pagalba konsultacijų metu naudojosi 1–4 kl., 5–8 kl. ir 1g–4g klasių mokiniai. Populiariausios konsultaci-

jos buvo lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, anglų kalbos ir prancūzų kalbos.  

Antrajam tikslui pasiekti buvo numatyti du uždaviniai: tobulinti mokytojų dalykines kompetencijas, vykdyti gerosios pedagoginės patirties 

sklaidą ir priimti kitų gerąją patirtį.  

Įgyvendinant šiuos uždavinius buvo numatyta aktyviai tobulinti kvalifikaciją ir kompetencijas seminaruose, dalintis gerąja patirtimi metodinė-

se grupėse, vesti atviras pamokas. Visi gimnazijos pedagogai dalyvavo gimnazijoje organizuotame seminare „Atnaujinta mokyklų veiklos kokybės įsi-

vertinimo metodika: kas aktualu mokytojui?“. Vyko gerosios patirties sklaida „Kolega – kolegai“: interaktyvių Smart Lab (interaktyvūs mokomieji 

žaidimai, galimybė mokytojui pačiam sukurti apklausas, viktorinas, testus), „Quizizz“ (žinių tikrinimas) programų panaudojimas matematikos pamo-



kose, geroji patirtis panaudojant mobiliuosius įrenginius pamokoje, kaupiamojo vertinimo geroji patirtis. Buvo vedamos integruotos pamokos, organi-

zuojamos veiklos įvairiose edukacinėse aplinkose: muziejuje, gamtoje, bibliotekoje. Žmogaus saugos, kūno kultūros, anglų kalbos, lietuvių kalbos, 

muzikos, dailės, matematikos integruotos pamokos (Miškių miške) „Žmogaus ir gamtos santykis“ 5, 6 ir 7 klasėms, istorijos, lietuvių kalbos ir literatū-

ros, muzikos pamokos Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio memoriale Mėnaičiuose 4g klasei, technologijų, biologijos, kūno kultūros, anglų kalbos, žmo-

gaus saugos pamokos „Sveikas maistas ir jo nauda sveikatai“ 7 klasei, lietuvių literatūros ir dailės pamoka „Veikėjo paveikslas literatūroje ir dailėje“ 8 

klasei, lietuvių kalbos, anglų kalbos ir prancūzų kalbos integruota pamoka ,,Renesanso epochos žmogus. V. Šekspyro sonetų analizė turinio ir raiškos 

aspektais“ 3g klasei. Edukacinės išvykos, pamokos numatytos tikslingai, jos aptariamos, ieškoma naujų galimybių.   

Mokytojų tarybos posėdyje (balandžio mėn.) buvo aptartos namų darbų krūvio, jų efektyvumo, skyrimo ir vertinimo problemos. Atlikus tyrimą 2017 

m. nustatyta, kad namų darbus užduoda pagal savo sistemą – 6,5 proc., leidžia rinktis atlikimo kiekį – 12,6 proc., leidžia rinktis atlikimo laiką – 19,2 

proc., leidžia rinktis atlikimo formą – 21,2 proc., leidžia rinktis namų užduotį (iš 2–3 variantų) – 37,1 proc., individualizuoja pagal mokinių gebėjimus 

– 58,2 proc. mokytojų. Priimti susitarimai dėl namų darbų skyrimo tikslingumo, krūvio. Mokytojų tarybos posėdyje (gruodžio mėn.) apžvelgta išorinio 

vertinimo duomenų naudojimo patirtis tobulinant pamokos vadybą. Praėjo vieneri metai nuo išorės vertinimo. Daugeliui mokytojų išorinis vertinimas 

leido labiau pasitikėti savo jėgomis, kompetencija. Mokytojai teigė pradėję atsakingiau formuluoti pamokos uždavinį, daugiau dėmesio kreipti į laiko 

vadybą, diferencijavimą ir individualizavimą. Mokytojai noriai dalijosi gerąja patirtimi kolegoms. Jie teigiamai įvertino pagrindinę tobulinimosi formą 

– pamokų stebėjimą. Pamokų stebėjimas mokytojui nebėra gąsdinantis procesas. Pamokų stebėjimas kaip ugdymo proceso tobulinimas gimnazijoje 

tampa prioritetiniu. Remiantis apklausos duomenimis 85 proc. mokytojų planuodami pamokas naudojo išorinio vertinimo duomenis. 

Gimnazijos mokytojų metodinė taryba ir 7 metodinės grupės svarstė klausimus, susijusius su ugdymo proceso efektyvinimu. Dėmesys buvo skirtas 

gimnazijos ugdymo kokybei tobulinti, iš-mokimui stebėti, refleksijos svarbai pamokoje, mokinių individualiai pažangai. 60 proc. stebėtų pamokų pa-

žanga nuolat ir planingai vertinama pagal aiškius vertinimo kriterijus, o vertinant gauta informacija naudojama užduotims pamokoje individualizuoti, 

veiklai diferencijuoti. 

Trečiajam tikslui pasiekti buvo numatyti du uždaviniai: ugdyti bendrąją mokinių kultūrą, užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių ir pa-

laikančių drausmės ir elgesio reikalavimus bei tvarką, vykdymą. 

Pirmąjį jo uždavinį „Ugdyti bendrąją mokinių kultūrą“ pavyko įgyvendinti vykdant Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos 

(OPKUS) diegimą gimnazijoje. Du kartus per mėnesį mokiniams vedamos klasės valandėlės, skirtos patyčioms šalinti. Klasių auklėtojai ieško įvaires-

nių, įdomesnių klasės valandėlės vedimo formų: pokalbių, vaidmenų žaidimų, filmų peržiūros, žiūrėtų spektaklių aptarimas, diskusijos, netinkamo el-

gesio ir situacijos analizės, vakaronės (7klasė „Kuriame kino filmą“, 8klasė ir 1g klasė. „Naktis mokykloje“), išvykos. Remiantis internetinės 

„OLWEUS“ apklausos duomenimis patyčių skaičius buvo 17 proc. ir sumažėjo iki 12 proc. lyginant su praėjusiais metais. Visa veikla ir renginiai skirti 

draugiškumui, tolerancijai, pakantumui, sąmoningam elgesio taisyklių laikymuisi, drausmei skatinti, saviraiškai ugdyti. Mokinių taryba suorganizavo 

renginį „Draugystės formulė“ 1 klasės mokiniams, šokių fiestą „Šok ir nesustok“, diskusiją su mokytojais „Emocija+“, prisidėjo prie tolerancijos die-

nos „Aš – tolerantiškas“, „Draugo dienos“ ir „Savaitė be patyčių“ paminėjimų. Dalyvavo diskusijoje „Bibliotekos vaidmuo, svarba ir ateitis“ su gimna-

zijos bibliotekininke. Sidabravo gimnazija pateko tarp penkiasdešimties atrinktų mokyklų, kuriose buvo vykdomas respublikinis pilietinis projektas 

„Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“. Buvo keturi įsimintini, mokymosi motyvaciją skatinantys, įkvepiantys pasitikėjimo, ugdantys dorovines, pilietines, tau-

tines, patriotines nuostatas ir įtvirtinantys moralines vertybes mokinių susitikimai su fotografu Mindaugu Dulinsku, žurnaliste „Lietuvos ryto“ televizi-

jos laidos „Lietuva tiesiogiai“ vedėja Daiva Žeimyte, Europos komisijos Lietuvoje vadovu Arnoldu Pranskevičiumi ir muzikinės grupės „Kamanių ši-

lelis“ įkūrėjais aktoriumi Mariumi Zemlecku ir režisiere Kamile Gudmonaite. Taip pat organizuotos draugiškos krepšinio 5×5 varžybos 6–8 kl. ir 1g–



4g kl. mokiniams su Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos ir Šeduvos gimnazijos krepšinio komandomis, 3–4 kl. mokinių draugiškos kvadrato varžybos, 

estafetinės–komandinės bėgimo varžybos „Auksinis ruduo 2017“. Tradiciniais tapę renginiai: Rugsėjo 1-osios šventė, Vaikų gynimo šventė, Paskuti-

nio skambučio šventė, Penktokų krikštynos, Šimtadienio šventė „Šimtas dienų – daug ar mažai?“, „Tau, Mokytojau“, „Sveika, vasarėle!“, „Sudie, žais-

lai ir lėlės, keliauju mokyklėlėn“, koncertas „Tau, mamyte!“, Kaziuko salda-turgis, Užgavėnės, Patriotinės dainos festivalis, „Abėcėlės“ šventė, Kalė-

dinis karnavalas „Muzikinių vaizdo klipų apdovanojimai“, Advento popietė daugiavaikėms šeimoms „Dosnumui nereikia užmokesčio, jis visada pats 

save apdovanoja“, konferencija „Nėra meilės be gailestingumo“, „Gerumo spindulėliai“. Dalyvavimas pilietinėse akcijose: „Skaidrumo vėliavų“, 

„Diena be automobilio“, „Užsisek atšvaitą“, „Būk pilietiškas: pastebėjai – pranešk“, antikorupcinėje akcijoje „Lietuva be korupcijos“. Organizuojamas 

Konstitucijos egzaminas, ugdo sąmoningą, sąžiningą pilietį. Ne-formaliojo vaikų švietimo („Mes ir kūryba“, 1–4 klasės ir  „Kūrybos džiaugsmas“, 5–8 

klasės) mokinių kūrybinių darbų ir piešinių parodos gimnazijos I ir II aukšto koridoriuose („Jau žiemužė balta“, „Kalėdų belaukiant“, „Pavasario su-

laukus“, „Tradicinė Užgavėnių kaukė“, „Paukšteliai sugrįžo...“), gimnazijos bibliotekoje – „Šv. Kalėdų eglutės“, Sidabravo miestelio bibliotekoje – 

„Miesto pasakojimai“) skatina ne tik motyvaciją ir pasitikėjimą savo jėgomis, bet ir toleranciją bei pagarbą draugo darbui, moko juos vertinti, ugdo 

meninį skonį, skatina teigiamas emocijas, saviraišką ir didina pasitenkinimo bei saugumo jausmą. 

Antras uždavinys įgyvendintas taip pat sėkmingai. Sukurtas ir direktoriaus įsakymu patvirtintas Sidabravo gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos 

ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas. Į ugdomąjį procesą ir neformalųjį ugdymą integruotos prevencinės programos: „Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimas“, „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai“ (SLURŠ) bendroji programa, Olimpinio ugdymo pro-

grama. Vykdant šias programas organizuotos įvairios akcijos, konkursai, protų mūšiai, sveikos gyvensenos renginiai: „Kas mano lėkštėje gyvena?“, 

„Sportuokime visi kartu“, lankstinukų konkursas „STOP tuberkuliozei“, „Judėjimo sveikatos labui diena“, video klipų konkursas „Nes kiekviena diena 

– šventė“ (Vandens dienai paminėti), protų mūšiai: „Sveikata – brangiausias turtas“ ir „AIDS: geriau žinoti“, piešinių konkursai: „Mes prieš rūkymą“ ir 

„Sveika ir skanu – daržoves, vaisius valgau ir piešiu“, kuprinių svėrimo akcija „Kas kuprinėje gyvena?“ ir tylos akcija „Mano pasaulis be garsų“, raši-

nių konkursas „Ar žmogus turi teisę žudytis?“ (Pasaulinei savižudybių prevencijos dienai paminėti), saugaus eismo diena 1–4 klasės mokiniams „Ma-

no kelias į mokyklą“. Aktyviai dalyvavome respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose ir konkursuose: respublikiniame sveikatingumo projekte 

„Sveikatingumo idėjų konkursas“ („Sveikas vaikas – šalies ateitis“), respublikiniame dailės piešinių konkurse „Lietuvos skaičiuočių pynė“, respubliki-

nėje kūrybinių darbų parodoje „Pravėrus vario vartelius“, respublikinis spec. pedagogų ir logopedų prevencinis projektas „Žaidimai moko“, tarptauti-

niame piešinių projekte-konkurse „Draugystės pynė“ (neįgaliųjų dienai paminėti), Japonų dienoms paminėti tarptautiniame projekte-kūrybinių darbų 

konkurse „WABI–SABI: tobulumas netobulume“, Erasmus+ projekte „Make a change“, Slovakijoje. Sidabravo gimnazijoje vykdytos trys apklausos: 

„Mokinių adaptacija, mokinių mokyklos nelankymo priežastys“ ir internetinė „OLWEUS“ apklausa. Apklausų išvados apie penktokų savijautą, emo-

cinę būseną ir adaptaciją pristatytos 5 klasės tėvų susirinkime, o likusių apklausų rezultatai su išvadomis visuotiniame tėvų susirinkime „Kaip stiprinti 

vaiko pasitikėjimą savo jėgomis“. 

 

  



 

II. VEIKLOS TURINYS (2018m.) 

 

Tikslas: Užtikrinti ugdymą pagal kiekvieno mokinio ugdymo(-si) poreikius. 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Įvykdymo data 
Prelimi-

na–rus lė-

šų poreikis 
Laukiamas rezultatas 

1. Gerinti ugdymo  

pagalbos mokiniui 

teikimą. 

 
 

Klasių auklėtojai išsiaiškina auklėtinio pagalbos mokymosi pasiekimams gerinti 

poreikį, tėvų (globėjų, rūpintojų) lūkesčius ir bendradarbiaudamas su klasėje dir-

bančiais mokytojais numato mokymosi pagalbos priemones. 

Klasių auklėtojai 
Kartą per pus-

metį 

 
95 proc.  mokinių  pasiekia patenkinamą 

lygmenį. 

Konsultacijos, mokiniams, turintiems nepatenkinamus pirmojo pusmečio dalykų 

įvertinimus, tampa privalomos. 
Dalykų mokytojai Nuolat 

 95 proc.  mokinių  pasiekia patenkinamą 

lygmenį. 

Mokytojų tarybos posėdis „ Dėl mokinių pasiekimų gerinimo priemonių gimnazi-

joje“. 
Ligita Navickienė Gegužės mėn.  Priimti nutarimai padeda užtikrinti pamokos 

kokybės gerinimą. 

Administracijos pokalbiai su 2 ir daugiau  neigiamų įvertinimų turinčiais moki-

niais, klasės auklėtojais ir mokančiais mokytojais. Zenonas Gedvilas 
Kartą per pus-

metį 

 Sudaromi mokinių ugdymosi poreikius ir 

galimybes atitinkantys individualūs ugdymo 

planai. 

Efektyvus konsultacinių valandų panaudojimas. 
Dalykų mokytojai Nuolat  Tenkinami  konkrečių mokinių poreikiai, 

gerėja mokymosi rezultatai. 

Apklausa „Paauglių (ne) noro mokytis priežastys: mokinių ir mokytojų vertinimas“. Ligita Navickienė, 

Raimonda Savic-

kienė 

Kovo mėn. 
 Išanalizuotos paauglių (ne)noro mokytis 

priežastys, pasirenkamos tinkamos mokymo 

strategijos bei priemonės. 

Įvairių mokymosi aplinkų naudojimas mokinių motyvacijai stiprinti. 

 Dalykų mokytojai Nuolat 

 Kiekvienas mokytojas ne mažiau kaip 2 pa-

mokas per metus veda kitose erdvėse. Kito-

kia mokymosi aplinka skatina mokinių mo-

kymąsi, stiprina jų mokymosi motyvaciją. 

Parengta vaizdinė medžiaga su rašybos taisyklių taikymo pavyzdžiais kabinetuose. Dalykų mokytojai Vasario mėn.  Gerėja mokinių raštingumas. 

Kiekvienas mokytojas savo dalyko pamokoje taiko bent vieną skaitymo ugdymo 

strategiją. Dalykų mokytojai Nuolat 
 60 proc. mokytojų vykdo skaitymo gebėji-

mo ugdymą  pamokoje. Gerėja mokinių ge-

bėjimas suvokti tekstą. 

2. Tobulinti moki-

nių pažangos ir pa-

siekimų vertinimo ir 

įsivertinimo proce-

sus, siekiant geres-

nių mokymosi pasi-

ekimų. 
 

 

Mokytojų tarybos posėdis „Vertinimas kaip ugdymas“. 

Ligita Navickienė Gruodžio mėn. 

 Aiškūs vertinimo kriterijai, sudarytos sąly-

gas kiekvienam mokiniui patirti mokymosi 

džiaugsmą. Vertinimo sistema aiški 90 

proc. mokinių. 

Pranešimas tėvų susirinkime „Tėvų vaidmuo , siekiant  mokinio  

asmeninės pažangos“  Kovo mėn. 
 75 proc. tėvų stebi individualią pažangą ir 

padeda jos siekti savo vaikams, didėja mo-

kymosi motyvacija. 

Metodinės tarybos posėdis „Mokinių žinių vertinimo sistemingumas dalykų pa-

mokose“. Ligita Navickienė Balandžio mėn. 
 Sisteminga ir apgalvota mokytojo vertinimo sis-

tema padeda pamatyti kiekvieno mokinio pa-

žangą.  
Analizuojami BE, PUPP, standartizuotų  ir diagnostinių testų, olimpiadų rezultatai 

siekiant išsiaiškinti esmines mokymosi  spragas.  Dalykų mokytojai 
Birželio - rugp-

jūčio mėn. 

 Atlikta atskirų dalykų ugdymo rezultatų analizė, 

numatoma reikalinga pagalba, gerėja moky-

mosi rezultatai. 

Metodinės tarybos posėdis „Mokinių asmeninės pažangos stebėjimas ir fiksavi- Ligita Navickienė Rugsėjo mėn.  Tobulinama pažangos stebėjimo ir fiksavimo 



mas“. ir klasių auklėtojai tvarka. Kasmet daugėja mokinių, padariusių 

mokymosi pažangą. 

Tikslas: Tobulinti pamokos vadybą 

1. Tobulinti IKT 

taikymo ugdy-

mo(si)  

procese kompe-

tencijas. 

Organizuoti seminarą „Planšetinio kompiuterio panaudojimas mokinio individua-

liems ugdymo(si) poreikiams tenkinti“. 
Zenonas Gedvilas Vasario mėn.  

20 proc. mokytojų aktyviai naudoja mobi-

liuosius įrenginius ugdymo procesui efekty-

vinti. Planšetiniai kompiuteriai padeda tai-

kyti individualiai pritaikytus ir  aktyvius 

mokymosi metodus. 

Metodinės tarybos posėdis „IKT taikymo asmeninės patirties pristatymas ir sociali-

nių tinklų naudojimas aktyviam mokinių mokymuisi“.  
 

Ligita Navickienė Birželio mėn.  
IKT naudojimas pamokoje daro teigia–mą 

poveikį aktyviam mokinių mokymuisi, ge-

rėja mokymosi rezultatai. 

Metodinės tarybos posėdis „Socialinių tinklų naudojimas aktyviam mokinių mokymuisi“.  
Ligita Navickienė Lapkričio mėn.  

Socialinių tinklų naudojimas pamokoje daro 

teigiamą poveikį aktyviam mokinių moky-

muisi, gerėja mokymosi rezultatai. 

Apklausa „IKT naudojimo  poveikis  mokymosi  rezultatams“. 
Ligita Navickienė Gegužės mėn.  

Išanalizuota padėtis. Priimti nutarimai pa-

deda užtikrinti pamokos kokybės gerinimą. 

2.Vykdyti  

gerosios  

pedagoginės  

patirties sklaidą ir  

priimti kitų gerąją  

patirtį. 

Atvirų  pamokų vedimas, stebėjimas ir aptarimas (stebint, fiksuojant ir analizuojant 

vertinimą pamokoje). Visi mokytojai Nuolat  
Visi mokytojai stebi ne mažiau kaip po 2 

kolegų pamokas per pusmetį, tobulina savo 

profesines ir vadybines kompetencijas. 

Seminaruose įgytos patirties sklaida metodinėse grupėse. 
Visi mokytojai Nuolat  

Mokytojai patobulina savo profesines kom-

petencijas. 

Mokytojų pamokų stebėjimas ir aptarimas.( „Mokinių vertinimo ir įsivertinimo or-

ganizavimas“). Ligita Navickienė 

 
Nuolat  

Stebėtos ne mažiaus kaip 4 mokytojo pa-

mokos per savaitę. 50 proc. stebėtų pamokų 

fiksuojamas geras arba labai geras vertini-

mas. 

Integruotų pamokų organizavimas. Metodinių grupių 

pirmininkai 
Nuolat  

Kiekvienoje metodinėje grupėje pravestos 

ne mažiau kaip 2 integruotos pamokos. 

Organizuojamas seminaras tema „Mokinių  pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo or-

ganizavimas“. 
Zenonas Gedvilas Kovo mėn.  

50 proc. stebėtų pamokų fiksuojamas geras 

arba labai geras vertinimas. 

Tikslas: Kurti mokinius motyvuojančią aplinką 

1. Siekti vaiko 

emocinio ir  

fizinio saugumo 

gimnazijoje. 

OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) plano įgyvendinimas. 
Visi darbuotojai Nuolat  

90 proc.  mokinių gimnazijoje jaučiai sau-

gūs, vyrauja mokymuisi palanki emocinė 

aplinka. 

Metodinės tarybos posėdis „Sveikatos ugdymo, rengimo šeimai ir lytiškumo, sveikos 

gyvensenos, alkoholio, tabako ir kt. psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programų vykdymas.“ 
Ligita Navickienė Kovo mėn.  

Ugdomi gebėjimai, skatinantys atsisakyti 

alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų, mokiniai sugeba konstruktyviai 

spręsti savo problemas. 

 Tėvų apklausa dėl aktualių  problemų gimnazijoje. 
Raimonda Savic-

kienė 
Kovo mėn.  

Išanalizuota padėtis. Priimti nutarimai pa-

deda užtikrinti emocinį saugumą gimnazijo-

je. 

Organizuojamos Apskritojo stalo diskusijas su Mokinių taryba 
Zenonas Gedvilas Gegužės mėn.  

Išaiškėja mokinių lūkesčiai. Priimti nutari-

mai padeda užtikrinti emocinį saugumą 

gimnazijoje. 



Organizuojama  atvirų durų savaitę tėvams 
Ligita Navickienė 

 
Kovo mėn.  

Tėvų domėjimasis mokyklos gyvenimu pa-

deda vaikui pasiekti geresnių akademinių 

rezultatų, jis lengviau prisitaiko mokykloje, 

geriau sutaria su mokytojais. 

2. Užtikrinti ko-

kybišką, ugdymui 

(uisi) aplinką 

Nupirkta interaktyvi lenta „SMART“. 
Zenonas Gedvilas Sausio mėn.  

Interaktyvioje lentoje atliekamos užduotys 

leidžia geriau įsiminti bei suprasti pateikia-

mą medžiagą 

Nupirkti  „Classmate“ planšetiniai kompiuteriai ( 20 vnt.) . 
Zenonas Gedvilas Sausio mėn.  

Planšetiniai kompiuteriai padeda taikyti in-

dividualiai pritaikytus ir aktyvius mokymosi 

metodus. 

Pradėta diegti  naujos kartos „Microsoft Office-365“ aplinka. 
Vytautas Vaičaitis Kovo mėn.  

Technologijos palengvina mokymo procesą, 

sukuriamas paveikus mokymo turinys. 

Pirmojo aukšto sienų  remontas, stendų atnaujinimas. Kęstutis Tamošiū-

nas 
Liepos  mėn.  Jauki estetiška aplinka. 

Įrengta  vaikų   žaidimų aikštelė su smėlio dėže. Kęstutis Tamošiū-

nas 
Liepos mėn. 

8 000 

EUR 
Vaikai daugiau būna  gryname ore, saugiai 

žaidžia. 

 

 

III. PROGRAMOS, PROJEKTAI, PLANAI, PAGAL KURIUOS ORGANIZUOJAMA GIMNAZIJOS VEIKLA  

 

Programos:  

1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa. 

2. Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa. 

3. Sveikatos ugdymo ir mokymo programa. 

4. Olimpinio ugdymo programa. 

Planai:  

1. Gimnazijos veiklos tobulinimo veiksmų planas 2017-2019 metams. 

2. 2017-2018 mokslo metų gimnazijos ugdymo planas. 

3. Gimnazijos tarybos veiklos planas. 

4. Mokytojų tarybos veiklos planas. 

5. Metodinės tarybos veiklos planas 


