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I. SKYRIUS 

 

GIMNAZIJOS MISIJA 

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija yra bendrojo lavinimo gimnazija, teikianti vaikams ir jaunimui pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programas bei neformalųjį švietimą, padedanti įgyvendinti kompetencijas, būtinas tolimesniam mokymuisi, ugdytis gebėjimus 

būti konkurencingam besikeičiančioje visuomenėje. 

GIMNAZIJOS VIZIJA 

Gimnazija – besimokanti ir besikeičianti mokykla, teikianti kokybiškas mokymo ir ugdymo paslaugas, garantuojanti patrauklią veiklą 

vaikų ir jaunimo saviraiškai. 

FILOSOFIJA 

Kiekvienas darbas turi mokyti kurti, suteikti galimybę augti ir tobulėti. 

VERTYBĖS 

Pagarba ir tolerancija šalia esančiam, sąžiningumas. 

Bendrų susitarimų laikymasis, atsakomybė už savo veiksmus. 

Bendravimas ir bendradarbiavimas nuolat mokantis ir tobulėjant. 

Pilietiškumas – pagarba ir meilė savo tautos ir krašto kultūrai, papročiams ir tradicijoms, dalyvavimas prasmingoje socialinėje 

veikloje, savanorystė. 

BENDROJI DALIS 

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos veiklos planas parengtas vadovaujantis Švietimo įstatymu, Valstybinės švietimo strategijos 

2013-2022 metų nuostatomis, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto  ministerijos 2020– 2022 metų strateginiu veiklos planu, Užvenčio 

Šatrijos Raganos gimnazijos 2019-2021 metų strateginiu veiklos planu. 

 



 

 

II. SKYRIUS 

2021 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

Kelmės rajono savivaldybės Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija ir jos skyriai teikia ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, 

pagrindinį, vidurinį išsilavinimą ir formalųjį švietimą papildantį ugdymą. 2021metų rugsėjo 1 d. reorganizavimo būdu prie gimnazijos prijungti 

du ugdymo skyriai: Vaiguvos Vlado Šimkaus ugdymo skyrius ir ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius. Gimnazija turi 3 centrus:  

Kolainių DC, Minupių UDC ir Pašilėnų UDC. 

 Vadovaujantis 2021 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T–310 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Kelmės 

rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje“ yra 84,06 etato (iš jų pedagoginių pareigybių (etatų) – 49,01, nepedagoginių pareigybių (etatų) – 

35,05).  

Gimnazijoje ir jos skyriuose nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ugdomi 316 vaikų ir mokinių. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje mokosi 

186 mokiniai, praėjusiais mokslo metais mokėsi 193. Mokinių skaičius gimnazijoje nežymiai sumažėjo dėl demografinių procesų šeimoms keičiant 

gyvenamąją vietą bei didesnis procentas baigusių pagrindinio ugdymo programą renkasi profesinį mokymą ir išvyksta mokytis į kitų rajonų 

profesinio rengimo centrus. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Vaiguvos Vlado Šimkaus skyriuje mokosi 76 vaikai ir mokiniai. Skyriaus mokinių skaičius 

liko panašus kaip ir praėjusiais mokslo metais. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriuje ugdomi 53 vaikai. Skaičius išliko tas pats kaip 

2020 metais. Įstaiga užpildyta 100 proc.  

2021-2022 mokslo metais 72 mokiniams skirtas nemokamas maitinimas.  Praėjusiais mokslo metais nemokamas maitinimas skirtas 

65 mokiniams. 14 mokinių, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, auga tik su vienu iš tėvų, yra iš socialiai pažeidžiamų šeimų, 2020 m. tokių 

mokinių buvo 11.  Į gimnaziją ir jos skyrius pavėžėjami 179 vaikai ir mokiniai. Pavėžėjamų mokinių skaičius nekito. 

Ugdymą organizuojant nuotoliniu būdu ir grįžus į kontaktinį ugdymą, gimnazijos ir jos skyrių vaikams bei mokiniams tapo labai 

svarbi mokinio švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų padėjėjų pagalba, ypač mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų. Mokinio pagalbos 

specialistų teikiamų konsultacijų skaičius didėjo 50 proc. Sudėtingesnė situacija yra su psichologine pagalba, nes gimnazija nuo 2021 kovo mėnesio 

ieško psichologo, o konsultacijos vykdomos Kelmės ŠPT ir Kelmės sveikatos biuro pagalbos dėka. Šis konsultacijų poreikis ypač tapo svarbus 

visiems mokiniams grįžus į kontaktinį ugdymą. 



Muzikos skyriuje 2021 metais mokėsi 45 mokiniai (26 mokiniai formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo programose, 19 

mokinių neformaliojo švietimo programose). 2020 metais mokėsi 34 mokiniai. 2021 m. formalųjį švietimą papildančio pradinio muzikinio ugdymo 

programą baigė 3 mokiniai, o pagrindinio ugdymo programą 2 mokiniai. Sausio mėnesį televizijos konkurso „Dainų dainelė 2022“ atrankoje 

ruošiasi dalyvauti 1 solistas ir muzikinė grupė.  Gruodžio mėnesį mokiniai dalyvavo ir puikiai pasirodė nuotoliniame tarptautiniame sakralinės 

muzikos festivalyje-konkurse „Skriski giesmele...“.  Muzikos skyriaus grupė „Poko loko“   respublikiniame dainavimo konkurse „Spindulėlis“ 

laimėjo Grand prix.  

Gimnazijos daugiafunkciai centrai organizuoja bendruomenės poreikius atitinkančias veiklas, kuriose dalyvauja ne tik gimnazijos 

vaikai ir mokiniai, bet ir vietos bendruomenių nariai. Centrų veiklos labai įvairios ir teikiančios sveikos gyvensenos, meninių, kūrybinių ir aktyvaus 

fizinio ugdymo  įgūdžių lavinimo užsiėmimus. Centruose 2021 metais organizuotos 52 įvairaus turinio poreikius atitinkančios  

2021 m. gimnazijos veiklos prioritetas – diegti kokybišką ugdymą, tobulinant mokymo(si) ir mokytojų darbo veiksmingumą, 

sutelkiant dėmesį į mokytojų, mokymo ir mokymosi poveikį siekiant geresnių mokinių pasiekimų.  

 

Buvo iškelti ir įgyvendinti šie uždaviniai:  

1. Vertinti mokymo ir mokymosi stebėseną, pasitelkiant įvairias vertinimo priemones ir teikti veiksmingą mokymosi ir 

švietimo pagalbą mokiniams. 

1.1. Analizuoti mokinio individualios pažangos stebėjimo veiksmingumą, mokinio ūgties matavimui. 

 

2021 m. siekinys- - ne mažiau kaip 80 proc.  

Parengtas instrumentas mokinio IP stebėjimo veiksmingumui įvertinti. 

Atlikta mokinių apklausa ,,Individualios pažangos stebėjimo veiksmingumas: dėl mokymosi pasiekimų kaupimo mokinio aplankuose 

ir kompetencijų veiksmingumo“. 

Išanalizavus mokinio IP stebėjimo veiksmingumą nustatyta, kas ši tvarka skatina mokinių individualią pažangą.  

2021 metų giluminis veiklos kokybės vertinimas  rodo, kad 54 proc. pedagogų bendradarbiauja aptariant mokinių pažangumą 

(pasiekimus, priežiūrą, ugdymo poreikius). Prie aukščiausių verčių patenka  kolektyvo tarpusavio bendradarbiavimas ir integralumas, komandinis 

darbas, komandos vystymasis- mokymasis bendradarbiaujant.  

Bandomasis BU mokyklų plačiojo įsivertinimo klausimyno ataskaitoje išskirtos šios aukštos rodiklių vertės: nuolat analizuojami 

mokinių mokymosi pasiekimų rezultatai (96 proc.),  ugdymo procesas grindžiamas mokinių mokymosi sunkumų diagnozavimu laiku (89 proc.). 

Stipru tai, kad ugdymo proceso tobulinimas grindžiamas mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos diagnozavimu ir planavimu (93 proc.). 



 100 proc. gimnazijos mokinių yra  pažangūs. Bendras mokyklos pažangumas kilo 3,1 proc.  

 Lyginant 2019-2020 ir 2020-2021 metus, tendencingai gerėja mokymosi pažangumo vidurkis: pradinio ugdymo (0,6 proc. 

aukštesnysis lygis ir 4,33 proc. pagrindinis lygis ), pagrindinio ugdymo (1,7 proc. pagrindinis lygis) ir vidurinio ugdymo (5,3 proc. pagrindinis 

lygis). 

2021 metais vidutinis visų VBE įsivertinimo vidurkis gimnazijoje- 32,28 proc. (2020 m.- 28,6 proc.). 

2021 m. VBE  rezultatai rodo, kad mokinių istorijos dalyko kompetencijų vidurkis 56,3 (savivaldybės 45,2 proc., šalies 47,4 proc.).  

Penkiolikos  mokinių VBE rezultatų  iš atskirų dalykų įvertinimas siekia 65- 88 balus. 

Lietuvos mokinių dalykų olimpiadų II etape 6 mokiniai pelnė I-III vietas. 

1.2. Teikti sistemingą pedagoginę pagalbą mokiniams ir tėvams. Siekinys -10 proc. 

 Atlikta pedagoginių darbuotojų apklausa ,,Veiklos strategijos geros mokyklos kūrimui ir puoselėjimui.“ 2021-10-07 Nr. V-355.  

Gimnazijos reagavimas į sunkumus ir problemines situacijas išskirtas prioritetiniu (26 proc.).  

 

Sisteminga švietimo pagalba teikiama 24,2 proc.  SUP mokinių. Pagalba vaikui paremta vaiko gerovės rizikos vertinimu pagal keturis 

lygius. 

SUP mokinių  tėvai kartą per metus (reguliariai) kviečiami į šviečiamuosius- informacinius renginius  dėl  ugdymosi poreikių, jų 

lygio ir rekomendacijų ugdymuisi, švietimo pagalbos teikimui.  

Ilgalaikė kassavaitinė mokymo(si) pagalba teikiama 21 proc. pradinio ugdymo programos mokinių ir 18,6 proc. pagrindinio ugdymo 

programos mokinių, kurie turi mokymosi sunkumų. Ugdant aukštesniuosius gebėjimus konsultacijos skiriamos 8,8 proc. mokinių.  Konsultacijų 

privalumas- motyvuoti mokytojai ir mokiniai, dalyvių nuožiūra pasirinktas konsultacijų organizavimo būdas, priklausomai nuo diagnostinių testų 

rezultatų formuojamos grupių sudėtys, didelis tėvų dėmesys ir palaikymas. 

 Skirtos trumpalaikės konsultacijos pagal poreikį gabiems, turintiems mokymosi sunkumų mokiniams.  Mokinius konsultavo įvairių 

mokomųjų dalykų 16 mokytojų. 

2021 metais dėl karantino  mokantis nuotoliniu būdu, pagrindinio ugdymo programos 26,4 proc. mokinių, skirta nuolatinė mokymosi 

priežiūra ir pagalba mokykloje: organizuotas ugdymas, skirtos papildomos konsultacijos.  

Organizuotas informacinis susirinkimas mokinių tėvams/globėjams/rūpintojams dėl informacijos apie perėjimą prie aukštesnio 

lygmens ugdymo programos. Susirinkime dalyvavo 18 tėvų.  Paskaita būsimų pirmokų tėvams ,,Septynmečių kalbiniai gebėjimai“ organizuota 

2021-06-17. Dalyvavo 17 tėvų. 



 1.3. Stiprinti mokinių mokymosi, kaip galimybės atskleisti savo unikalumą, svarbos suvokimą. 

Parengtas I- IV klasių mokinių asmeninės pažangos matavimo įrankis, įtraukiant mokinių tėvus. Projektas aptartas fokus grupėje 

(2021-11-17 d.).  20 proc. mokytojų įtraukti į veiklos įgyvendinimą, teikia idėjas apie mokymo(si) nuostatų stiprinimą metodinių grupių  

posėdžiuose, tėvų susirinkimuose.  

Vykdyta BU mokyklų plačiojo įsivertinimo mokinių apklausa.  88 proc. mokinių pasitiki savimi,  78 proc. turi savo planų, 81 proc. 

mokydamiesi daro pažangą ir 75 proc. pastebi savo tobulėjimą.  

100 proc. pagrindinio ugdymo programos mokinių rengia asmeninės pažangos planą mokslo metams ir įsivertina asmeninę pažangą 

bei bendrąsias kompetencijas: mokymą(sį), neformalųjį ugdymą ir socialinius įgūdžius. 

Savo karjeros planus turi pasirengę 100 proc. vidurinio ugdymo programos mokinių. 

 

 2. Plėtoti bendrąsias mokinių kompetencijas per neformalųjį mokinių švietimą ir gabių mokinių ugdymą. 

 

2.1. Organizuoti neformaliojo švietimo pasiūlos ir paklausos atitikties tyrimą. 

Atliktas tyrimas dėl neformaliojo vaikų švietimo programų paklausos ir pasiūlos. Pristatytas tyrimas,  aptartos siūlomos programos, 

jų tikslingumas, poreikis, paklausa, pažangos skatinimas ir vertinimas  MT posėdyje 2021-06-10 Nr.6. Neformaliajam vaikų švietimui 2021-2022 

m. m. skirtos 28 val., vykdomos teatrinės raiškos, gamtos pažinimo, muzikinio, sportinio, informacinių technologijų, etnokultūrinio, kalbinio 

ugdymo,  technologijų, medijų krypties 21 programa,  kuriose mokiniai įgyja asmeninių, edukacinių, socialinių ir profesinių kompetencijų. 

Programose dalyvauja.100 proc. gimnazijos  mokinių.  

 

2.2. Ugdyti mokinių kompetencijas dalyvaujant įvairiuose projektuose ir programose. 

Tarptautiniame ERASMUS+ projektas ,,Europos jaunumas- tavo balsas bus išgirstas“ dalyvauja 33,3 proc. pagrindinio ugdymo 

programos mokinių, asmeninės ir socialinės kompetencijos. 

 Mokykla dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos projekte ,,Informatika pradiniame ugdyme“ II etape, kurio tikslas ugdyti mokinių 

informacinį mąstymą, programavimo įgūdžius, gebėjimą kurti skaitmeninį turinį, mokytis valdyti išmaniąsias technologijas, taikyti jas sprendžiant 

problemas. 

Gamtosauginių mokyklų ir ,,Olimpinė karta“ programose dalyvauja 100 proc, mokyklos mokinių. 

5 klasės mokiniai dalyvavo bandomajame gamtos mokslų projekte, praktiškai išbandė ir įvertino turinio formas, mokymąsi skirtingais 

būdais. 

25 proc. pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokinių ugdėsi kūrybiškumo ir produktyvaus bendradarbiavimo kompetencijas 

respublikiniame  projekte ,,O“ kaip vokiškai?. 



 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001 „Bendrojo ugdymo turinio 

ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“   3 mokiniai     gerino matematikos rezultatus. Mokymai  Motyvacija ir 

mokinio pasiekimai 

Tikslinei mokinių grupei, organizuotas tiriamojo darbo užsiėmimas  STEAM centre VU Šiaulių akademijoje, ugdytos mokinių 

kritinio mąstymo, problemų sprendimo, gamtamokslinė kompetencijos. 

 

3. Kurti ir diegti taiklesnį ugdymo turinį, tobulinant pedagogų bendrąsias ir profesines kompetencijas.  

3.1. Atpažinti ir įvertinti ugdymosi poreikius gimnazijoje, susijusius su BP įgyvendinimu. 

 

2021 m. spalio 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-396 sudaryta Ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo ir koordinavimo 

gimnazijoje bei jos skyriuose darbo grupė.   

100 proc.  gimnazijos pedagoginių darbuotojų susipažino su Mokyklinio amžiaus vaiko ir jaunuolio kognityviosios ir socialinės- 

emocinės raidos aprašo projektu, Priešmokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaiko socialinės-emocinės ir kognityviosios raidos aprašu. Komunikavimo 

kompetencija, Kultūrine, Kūrybiškumo, Pažinimo, Pilietiškumo, SESG ir Skaitmenine kompetencijomis ir aptarė metodinėse grupėse.  

5 proc. pedagogų dalyvavo viešojoje konsultacijoje „Kaip atnaujinsime priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą?“. 85 proc. 

pedagogų susipažino su priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo programų projektų versijomis. Parengtos užduotys 

ir rekomendacijos aptartos metodinėse grupėse.  

Pradėtas kurti ugdymo turinys mokyklos lygmeniu: planuojamos ugdymo veiklos, ilgalaikiai mokyklos lygmeniu projektai, 

produktyviojo mokymosi programos, rengiamos modulių programos, pažintinė, kultūrinė ugdymo veikla. 

3.2. Organizuoti kolektyvinį personalo mokymąsi, ieškant sprendimų susijusių su mokinių vertinimu. 

 Renginiuose  ,,Mokinio individualios pažangos stebėjimas  (mokinio ūgtis), ,,Mokinių individualios pažangos matavimas ir 

pasiekimų gerinimas teorijoje ir praktikoje“ 104 val. nuotoliniu būdu kvalifikaciją  tobulino 31 proc. įvairių dalykų mokytojų.  

 100 % gimnazijos darbuotojų nusimato profesinio tobulėjimo veiklas ir sritis. 
 

3.3. Organizuoti mokytojų mokymus, susijusius su Moodle aplinkos galimybių platesniu panaudojimu mokykloje. 

  



Gimnazijos 36 mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, vadovai, t.y. 100 proc. su nuotoliniu ugdymu susijusių pedagoginių 

darbuotojų, 2021 m. gegužės mėn. dalyvavo ilgalaikėje programoje (kodas 21300278) ,,Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio 

raštingumo kompetencijos tobulinimo programa“, akredituotoje ŠMSM ministro 2019-06-03 įsakymu Nr. V-669, išklausė teorinę dalį, atliko 

praktines užduotis, atsiskaitė už savarankišką darbą ir įgijo skaitmeninio raštingumo kompetencijas (direktoriaus 2021-01-19 įsakymas Nr.V-6, 

2021-04-27 kvalifikacijos pažymėjimai Nr. 222-258. Nuo 2021 m. spalio 1 d. du kartus per savaitę po 2 val. dalyvavo konsultacijose virtualios 

mokymosi aplinkos Moodle programų diegimo ir naudojimo klausimais, aktyviai bendravo ir bendradarbiavo nuotolinio mokymo organizavimo 

tobulinimo klausimais: užduočių pateikimo, diferencijavimo, pritaikymo ir pan. 

3.4. Organizuoti tyrimus, apklausas, diskusijas ir jų analizes pagal veiklos kokybės įsivertinimo grupės parengtą planą.  

Pateiktos mokymo priemonės Kelmės rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų Metodinių darbų parodoje  ,,Specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių kalbinių gebėjimų ugdymas“ ( Nr. MP -59 Kelmės švietimo pagalbos tarnyba 2021-04-09). 

Klasės auklėtojams ir pagalbos mokiniui specialistams  pristatyta parengta metodinė priemonė  ,Nuotolinio mokymosi spalvos ir 

atspalviai“ 2021 m. vasario 26 dieną, rajono ir respublikos pedagoginei bendruomenei 2021 gegužės 13 d. nuotoliniu būdu. ( Kelmės švietimo 

pagalbos tarnyba, 2021 – 06- 09, Nr. MP – 149).  

Interaktyvių priemonių panaudojimo socialinio pedagogo veikloje ugdant mokinių socialinius įgūdžius metodika parengta ir 

pristatyta rajono socialiniams pedagogams 2021 m. gegužės 3 dieną. 

67 proc. priešmokyklinio ugdymo mokytojų, 75 proc.1-4 klasių mokytojų ir 80 proc.  pagalbos mokiniui specialistų, 50 proc. dalyko 

mokytojų vedė atviras pamokas, integruotas pamokas ikimokyklinėje,  priešmokyklinėse grupėse, 1-4, 5-8, gimnazijos I-IV  klasėse,  ir dalijosi 

darbo patirtim metodinėse grupėse, rajono metodiniuose būreliuose, spaudoje ir internetinėje erdvėje: http://kristianaweebly.weebly.com.   

3.5. Skatinti mokytojų lyderystę, diegiant reflektyvios praktikos sistemą mokykloje, įgalinant mokytojus atpažinti ir dalintis 

sėkmingomis ugdymo praktikomis su kolegomis. 

2021 kovo 29 d. Atlikta apklausa apie Mokytojų vidinį mokyklos bendradarbiavimą. 

Pokalbiai su mokytojais leido nustatyti, jog 50 proc mūsų gimnazijoje yra sudarytos sąlygos pedagogams būti lyderiais.  

Dažniausiai pasiūlymus teikia 17 proc. visų pedagogų, teikė žodžiu per posėdžius ar pasitarimus , siuntė į e-dienyną ir elektroninius 

paštus pranešimu, aptarė su grupių lyderiais.                                 

55 proc. iš kolegų sulaukia dalykinės paramos (pasidalinimas patyrimu ir mokomąją – daloma medžiaga, naujų mokymo priemonių, 

mokymo ir mokymosi formų diegimas). 

http://kristianaweebly.weebly.com/


 50 proc. mokytojų mokykloje padeda vieni kitiems bendradarbiaudami tarpusavyje, susibūrę į pastovias komandas (pagal klases, 

laidas, ugdymo pakopas arba mokomuosius dalykus). 

20 proc. mokytojų išbandė tarpusavio ugdomąjį konsultavimą taikant pagalbą pamokoje, dėmesio sutelkimą, mokymo ir mokymosi 

pamokoje tobulinimą.  

 

III SKYRIUS 

2022 M. VEIKLOS PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

4. TIKSLAS: Nnuolatinės ugdymo(si) pažangos užtikrinimas, gerinant mokymosi rezultatus, suteikiant galimybę mokiniams įgyti 

turiningas ir prasmingas gyvenimo mokykloje patirtis. 

4.1 uždavinys: Plėtoti pagalbą mokiniams ugdantis kompetencijas pagal jų individualius poreikius ir galias. 

Eil. Nr. Įgyvendinimo priemonės Siekiniai (rezultato vertinimas, produkto kriterijaus 

pavadinimas ir mato vienetas) 

Terminai Atsakingi vykdytojai 

4.1.1. Mokymo ir mokymosi 

pagalbos teikimo rezultatų ir 

problemų mokykloje, BE, 

PUPP, NMPP ir kitų mokinių 

pasiekimų 

patikrinimų  analizavimas, 

išvadų ir rekomendacijų dėl 

nuolatinės mokinių ugdymosi 

pažangos, kokybės gerinimo ir 

efektyvumo teikimas. 

Nuolatinė mokinio pažanga mokyklinio ugdymo srityse 

( 30 proc.) 

Mokiniai turi bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

visumą  (žinių bei supratimo, praktinių gebėjimų, 

pozityvią vertybinę orientaciją) (20 proc.) 

Mokinių kompetencijos atitinka jų amžių (20 proc.).  

Visuotinio testavimo surinktų taškų vidurkis ne žemesni 

nei rajono mokyklų (5 proc.) 

Nuolat Dalykų metodinių grupių 

pirmininkai, metodinės tarybos 

pirmininkas, 

 švietimo pagalbos specialistai, 

profesijos patarėja, 

gimnazijos direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, 



Mokyklos mokymo(si) ir 

ugdymo būklės apžvalgų, 

skirtų gimnazijos 

bendruomenei ir steigėjui, 

rengimas. 

Surinktų MNPP taškų vidurkis 1/2 ne žemesnis už 

maksimalų galimą taškų vidurkį. 

Tėvų informavimas apie vaiko lyginamąją vietą 

mokyklos, regiono ir šalies kontekste (90 proc.). 

Nustatytos mokinių mokymosi nesėkmių priežastys 

(100 proc.) 

Teikiama pagalba mokiniams (100 proc.) 

Tėvai informuojami ir konsultuojami apie jų vaikui 

teikiamą pagalbą ir jo pažangą (100 proc.) 

Mokyklos steigėjas ir bendruomenė  informuojami apie 

veiklos rezultatus (100). 

Gauta pagalba iš steigėjo. 

skyrių vedėjai 

 

4.1.2. Pagalbos pamokoje modelių 

kūrimo ir kitų pažangių 

inovacijų ir jų taikymo 

praktikų ugdymo procese 

diegiamas, kaupimas ir 

dalijimasis informacija. 

Mokytojų stebėtos pamokos ir konsultavimas (4-7 

pamokos/veiklos per metus.)  

Pamokinės veiklos stebėjimo komandos/ grupės (ne 

daigiai 6-8 grupės). 

Stebėtų pamokų aptariamieji pokalbiai (4-6 per metus). 

Metodiniai renginiai /dienos (6 per metus). 

Praktinės veiklos  sklaidos renginiai (6 per metus). 

Mokytojo ir pagalbos mokiniui savianalizė (100 proc.) 

Nuolat  Mokytojai, 

 švietimo pagalbos specialistai, 

 ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, 

 neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai, 

informacinio centro vedėja, 



Mokytojo ir pagalbos mokiniui veiklos tobulinimo sričių 

aptarimas priskirtoje metodinėje grupėje (100 proc.). 

Rekomendacijų mokytojo ir pagalbos mokiniui veiklai 

gerinti aptarimai (3 per metus). 

Mentoriaus pagalbos teikimas pradedančiam mokytojui 

(1-2). 

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai (1-2). 

Kvalifikacijos tobulinimas (10-20 proc.). 

Naudojamos virtualios aplinkos (2-5) 

Veiklos kokybės gerinimo projektai (1-2) 

Mokytojai, įsitraukę į veiklos kokybės gerinimo 

projektus (5-10) 

Švietimo stebėsenos ir kitų švietimo rodiklių 

informaciniai renginiai (1-2). 

Informacijos apie mokyklą vykdomas švietimo 

programas viešinimas (100). 

bibliotekininkė, 

VSP specialistė, 

profesijos patarėja, 

gimnazijos direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui,  

skyrių vedėjai 

4.1.3. Pagalbos mokiniui teikimo, 

diegiant ir taikant mokinio 

pažinimo ir individualių jo 

ugdymosi poreikių nustatymo 

Trumpalaikės ir ilgalaikės projektinės veiklos (1-2 ). 

Klasių auklėtojų parengti klasių socialiniai pasai (100 

proc.).  

Klasės mokiniai su teigiama pridėtine verte (5-10). 

Nuolat Klasių  auklėtojai, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, 



metodikas ir instrumentus, 

efektyvinimas. 

Mokiniai žinantys savo gabumus ir polinkius (80 proc.) 

Mokiniai, suvokiantys savo asmenybės unikalumą (80 

proc.) 

Mokiniai pasitikintys savo jėgomis (80 proc.) 

Mokiniai mokantys įsivertinti savo asmeninę 

kompetenciją (80 proc.) 

Sėkminga mokinių  adaptacija mokykloje (90 proc.).  

Gabūs ir talentingi vaikai (2-5 proc.).  

 Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas (10-20 proc.) 

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai (1-2 ). 

Periodinių  bei vienkartiniai informacinių leidinių 

pristatymas pedagogams (1-2) 

Mokinių pelniusių  prizines vietas  rajono ir/ ar 

respublikos olimpiadose, konkursuose, varžybose 

(30proc.).  

Užtikrinti mokinių neformaliojo švietimo poreikiai (50 

proc.). 

Užtikrintas mokinių dalyvavimas socialinėje veikloje 

(100 proc.).  

Socialiniai partneriai (2-4). 

metodinės tarybos pirmininkas, 

metodinių grupių pirmininkai 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai, 

profesijos patarėja, 

skyrių vedėjai 

 



4. 1.4. SEU skirtų priemonių 

diegimas ir stebėsena. 

Pedagogų ir kitų darbuotojų dalyvavimas mokymuose 

pedagoginio ir psichologinio vaikų vertinimo metodikų 

naudojimo, psichologinės ir socialinės pedagoginės 

pagalbos teikimo, prevencinių priemonių ir programų 

vykdymo, saugios aplinkos mokykloje kūrimo, krizių 

valdymo ir kitais su vaiko gerove mokykloje susijusiais 

klausimais (10-30 proc.). 

Mokiniai, kuriems taikoma vaiko minimali ir vidutinė 

priežiūra (5 proc.) 

Mokiniai, kuriems taikytas pedagoginis psichologinis 

vertinimas (5 proc.). 

Įdiegtos ir įgyvendintos prevencinės priemonės  

mokykloje (3-5 skaičius). 

Vaikai žaidime bendradarbiaujantys su bendraamžiais 

(95 proc.) 

Geros elgesio kontrolės vaikai (95 proc.) 

Mokiniai (7-8 m.)gebantys įvardinti savo emocijas (95 

proc.) 

Mokiniai dalyvaujantys ilgalaikėse prevencinėse 

programose (50-100 proc.). 

Mokiniai, gebantys susikaupti, atsipalaiduoti, 

bendradarbiauti (50-70 proc.). 

Nuolat Mokytojai, 

 klasių auklėtojai, 

 švietimo pagalbos specialistai, 

 ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, 

 neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai, 

informacinio centro vedėja, 

bibliotekininkė, 

VSP specialistė, 

VGK pirmininkė, 

profesijos patarėja, 

gimnazijos direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui,  

skyrių vedėjai 



Mokiniai gebantys atsakyti už savo veiksmus (90 proc.) 

Mokiniai nevartojantys alkoholio, nerūkantys (70 proc.). 

Mokiniai patyrę smurtą mokykloje (10 proc.). 

Mokiniai patyrę patyčias mokykloje (20 proc.). 

Mokiniai smurtavę mokykloje (5 proc.). 

Mokiniai tyčiojęsi iš kitų mokykloje (10 proc.). 

Mokiniai patyrę nelaimingus atsitikimus  (1-2 proc.). 

Patogi, sveika, ir palanki mokytis mokymosi aplinka (95 

proc.) 

Zona aktyviam poilsiui (2-3) 

Zona pasyviam poilsiui ir bendravimui (1-2) 

 

2 uždavinys: Stebėti ir vertinti mokinių nuolatinę ugdymosi pažangą visose mokyklinio ugdymo srityse. 

 

4.2.1.  Mokinių asmeninės pažangos 

vertinimo metodikos 

tobulinimas ir technologijų 

panaudojimas. 

 

Ikimokyklinės, priešmokyklinės ugdomosios veiklos 

planavimas, pasiekimų vertinimo formos ir jų parengimo 

terminai (nustatymas ir suvienodinimas). 

Mokinio IP fiksavimo proceso duomenų analizės 

efektyvumas (proc. 50). 

 Mokytojai, 

 klasių auklėtojai, 

 švietimo pagalbos specialistai, 



 Individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarka 

(parengimas). 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų ar jungtinių grupių 

ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojų mokyklai pateiktos 

rekomendacijos  atitinka 1 klasės ugdymo programos 

nuostatas. (80 proc.).  

Mokinio IP stebėjimas  (100 proc.) 

Mokinio IP fiksavimo veiksmų patikra (sukurtas pokytis 

1-2 k/metus). 

Mokiniai gebantys įsivertinti savo asmeninę 

kompetenciją (100 proc.). 

Mokytojai taikantys technologijas IP stebėjimui (10 

proc.). 

Mokiniai su būdinga žema savęs kontrole (10 proc.) 

Paaugliai, jaučiantys didelį vienišumo lygį (10 proc.). 

Vaikų vasaros metu surengtos įvairios stovyklos (1-2) . 

Mokiniai daugiau kaip 10 proc. nedalyvaujantys 

pamokose (10-30 proc.) 

Vykdoma stebėsena (1/mėn.). 

 ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, 

 neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai, 

VSP specialistė, 

VGK pirmininkė, 

profesijos patarėja, 

gimnazijos direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui,  

skyrių vedėjai 



Mokiniai, kuriems taikyta intensyvi pagalba dėl 

mokymosi praradimų (5-10 proc.). 

 Mokiniai, kuriems užtikrintos sąlygos mokytis 

nuotoliniu būdu (80 proc.). 

 Mokinių, kuriems teikiamos individualios konsultacijos 

(10 proc.). 

Mokiniai, kuriems užtikrintos mokymosi sąlygos 

namuose (Mokymosi režimas, mitybos režimas, miego 

kokybė ir režimas, fizinis aktyvumas) (80 proc.). 

Mokiniai, kuriems užtikrintos darbo sąlygos pamokos 

metu (100 proc.). 

Mokiniai, kuriems santykiai klasėje netrukdo mokytis 

(80 proc.). 

Tėvai lygiaverčiai mokyklos  partneriai (20 proc.).  

4.2.2. Specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių 

švietimo prieinamumo ir 

kokybiško ugdymo 

užtikrinimas. 

Mokytojai vykdantys  mokinių mokymosi stebėseną, 

informuojantys švietimo pagalbos specialistus, 

jei  mokiniai turi mokymosi sunkumų ir/ar 

sutrikimų,  kartu su specialistais 

konsultuojasi  kaip  organizuoti veiksmingą mokymosi 

pagalbą (80 proc).  

 SUP mokinių  mokymosi pasiekimai išlieka tolygūs ir 

priimtini (80 proc.). 

Nuolat Mokytojai, 

 klasių auklėtojai, 

 švietimo pagalbos specialistai, 

 ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, 



 SUP mokinių jo bendra savijauta klasėje, mokykloje 

yra gera (80 proc.).  

Įtraukiojo ugdymo organizavimo modelis gimnazijoje 

(1) 

Užtikrinta švietimo pagalba mokiniams (80 proc.). 

SUP turintiems mokiniams reikalingos pagalbos 

prieinamumas (80 proc.). 

Mokykloje ugdomi SUP turintys mokiniai  ( ne daugiau 

32 proc.) 

Lėšos skirtos SUP mokinių aprūpinimui specialiosiomis 

Mokytojai pateikę naujų idėjų apie mokymą ir 

mokymą(si) (MK).  

Vienkartinių elektroninių informacinių leidinių 

rengimas ir leidimas (1-2) 

 neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai, 

bibliotekininkė, 

informacinio centro vedėja, 

VSP specialistė, 

VGK pirmininkė, 

profesijos patarėja, 

gimnazijos direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui,  

skyrių vedėjai 

4.2.3. Perkeliamųjų (bendrųjų) 

gebėjimų vertinimo modelio 

diegimas. 

Mokiniai įsivertinantys perkeliamuosius gebėjimus 

(proc.). 

Mokiniai kuriantys skaitmeninį dienoraštį savo 

mokymuisi stebėti (proc.). 

Mokinių įgiję savivaldžio mokymosi gebėjimus (proc.). 

Mokiniai besinaudojantys elektroniniu portfeliu visą 

gyvenimą trunkančiam mokymuisi palaikyti (proc.).  

Nuolat Mokytojai, 

  švietimo pagalbos specialistai, 

 ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, 

 neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai, 



Mokiniai vertinantys savo gebėjimus, naudojant 

formuojamąsias pakopines priemones (mokytojų 

vertinimą, draugų vertinimą, įsivertinimą) (proc.). 

Mokytojai skaitmenines technologijas įtraukiantys į 

mokymosi procesą. Mokymosi veiklas fiksuojantys 

skaitmeninėje aplinkoje („Mahara“, „Office365 

OneNote“), naudojantys skaitmeninius šaltinius ir 

įrankius (proc.). 

Mokytojų keliantys kvalifikaciją (proc.).  

Mokytojai besidalijantys geriausia praktika ir idėjomis 

(proc.). 

Mokytojai besinaudojantys skaitmeninėmis 

technologijomis inovatyviam mokymui ir mokymuisi 

palaikyti (proc.). 

Mokytojai dalyvaujantys mokymuose, kaip veiksmingai 

taikyti formuojamąjį vertinimą moksleivių mokymuisi 

palaikyti (proc.). 

profesijos patarėja, 

gimnazijos direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui,  

skyrių vedėjai 

 

 

 

3 uždavinys: Tikslingai panaudoti ir turtinti fizinę – virtualią mokymosi aplinką. 

 



4.3. 1. Modernios jungtinės gamtos ( 

biologijos, chemijos, fizikos) 

mokslų laboratorijos kūrimas. 

Robotikos- informacinių 

technologijų veiklų tobulinimas 

Formaliojo STEAM ugdymo veiklos (5-10/metus). 

STEAM korepetitoriai (2-4) 

STEAM būreliai (1-2). 

Įdomiosios klasės valandėlės (1-2 /metus). 

Pažintinė darželių valandėlė (10-12/metus). 

Savanorystė STEAM centruose (1 proc.). 

Mokinių praktikos įmonėse (1 proc.). 

Mokiniai, dalyvavę mokslo mugėse/ festivaliuose (10 

proc.). 

Mokiniai dalyvavę verslo dienose (10 proc.). 

Mokiniai dalyvavę atvirų durų dienos renginiuose STEAM 

centruose (10 proc.). 

Karjeros dienos (2-3 ). 

Lėšos skirtos skaitmeniniai mokomajai medžiagai (500 

Eur.). 

Mokytojai dalyvavę seminaruose ir tobulinę kvalifikaciją 

(10 proc.). 

Nuolat Mokytojai, 

  švietimo pagalbos 

specialistai, 

 ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, 

 neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai, 

profesijos patarėja, 

gimnazijos direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui,  

skyrių vedėjai 

4.3. 2. Tarptautinių, nacionalinių, 

Europos Sąjungos remiamų 

projektų  ir mokyklinių 

Mokinių komunikavimo kanalai ir priemonės (3-4 skaičius) Nuolat Mokytojai, 



IV SKYRIUS 

 

2022 METŲ MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLA 

 

                      Pirmininkas – Vaiguvos Vlado Šimkaus skyriaus vedėja Vida Kuzminskienė. 

kultūrinių projektų rengimas 

ir vykdymas. 

Mokiniai dalyvaujantys kultūriniuose procesuose (90 proc.) 

Mokinių kultūriniai pasiekimai (10 proc.) 

Bendruomenės sukurti projektai (1-2). 

Aplankyti etniniai kultūros objektai (10-12). 

Susitikimai su mokslininkais, menininkais ir kitais kultūros 

kūrėjais (2-5). 

Bendruomenės sukurti ir įgyvendinti kultūriniai reiškiniai, 

projektai ir kitos kultūrinės veiklos (2-5). 

Mokiniai, realizuojantys savo talentus, meninius interesus 

ir pristatantys juos mokykloje (10 proc.). 

Mokiniai, aktyvūs kultūros stebėtojai, vartotojai ir kritikai 

(30 proc.) 

Mokiniai kuriantys ir siūlantys kultūrinės raiškos patirtis 

klasės, mokyklos projektui ar renginiui (15 proc.) 

Mokinių lankyti kultūros objektai (10-12). 

Kultūros paso lėšų panaudojimas (100 proc.) 

  švietimo pagalbos 

specialistai, 

 ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, 

 neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai, 

profesijos patarėja, 

gimnazijos direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui,  

skyrių vedėjai  



 Nariai – direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojai, būrelių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai, 

bibliotekininkė. 

 Mokytojų tarybos veiklą reglamentuoja gimnazijos nuostatai.  

 

 5.Tikslas: Analizuoti praktinius švietimo politikos įgyvendinimo gimnazijoje klausimus. 
 5.1. Uždaviniai:  

  5.1.1. Analizuoti ugdymo planų įgyvendinimo būdus ir priemones.  

  5.1.2. Svarstyti mokinių ugdymo(-si), lankomumo rezultatus, ieškoti mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo būdų.  

                                           5.1.3.Svarstyti socialinės-emocinės aplinkos užtikrinimą gimnazijoje, pedagoginės veiklos patirtis. 

  5.1.4. Spręsti gimnazijos aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis klausimą.  

  5.1.5. Analizuoti neformaliojo švietimo klausimus.  

 6 Tikslas: Analizuoti pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, spręsti kvalifikacijos tobulinimo ir patirties sklaidos klausimus.  
 6.1. Uždaviniai: 

  6.1.1. Nustatyti kvalifikacijos tobulinimo prioritetus;  

  6.1.2. Paskirstyti kvalifikacijos tobulinimui skirtas mokinio krepšelio lėšas;  

  6.1.3. Apsvarstyti 2022-2023 m. m. kvalifikacijos tobulinimo programą.  

 7 Tikslas: Spręsti gimnazijos vidaus tvarkos ir kultūros problemas.  

 7.1. Uždaviniai: 

   7.1.1. Priimti sprendimus dėl gimnazijos veiklos organizavimo bei veiklos plano įgyvendinimo. 

 Laukiami rezultatai: 

 Mokytojų bendruomenė, gerai išmanydama švietimo kaitos ypatumus, tolygiai taikydama principines nuostatas kasdieninėje 

veikloje, vertins ir analizuos mokyklos veiklą, po to dalyvaus jos veiklos tobulinime, numatydama veiklos prioritetus, tikslus ir uždavinius. 

Planuodama gimnazijos ugdymo turinį, jo priemones ir būdus sieks, kad mokinių pasiekimai, įvertinus mokymosi kokybę ir egzaminų rezultatus, 

būtų teigiami. 

 

Data Mokytojų tarybos posėdžiai Atsakingas 

Vasaris Mokytojų tarybos posėdžio sekretoriaus rinkimai. 

2021 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita. 

I pusmečio 1-4 kl., 5-8, 9,10kl. ir I-IV gimnazijos  klasių mokinių I pusmečio mokymosi pasiekimai. 

V. Kuzminskienė 

A. Pumputis 

Klasių auklėtojai 



 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo I pusmečio pasiekimų vertinimo rezultatai. 

 Muzikos skyriaus I pusmečio rezultatų aptarimas.  

 2022 m. veiklos kokybės vertinimas. 

Veiklos plano 2022 m. pristatymas. 

Mokinių, mokytojų ir tėvų saugios aplinkos tyrimo rezultatai. 

 

 

V. Graževičienė 

J. Rumbinienė 

S. Vaškevičienė 

 

D. Orlakienė,  

D. Strelkauskienė 

Kovas Mokinio individualios pažangos ir pasiekimų fiksavimas, stebėjimo ir į(si)vertinimo tobulinimo kryptys. A. Pumputis 

S. Vaškevičienė 

V. Anglickienė 

V. Kuzminskienė 

 

Balandis 

Gimnazijos vertybių supratimo ir puoselėjimo patirtys ir problemos mokinių, mokytojų ir tėvų akimis. 

Bandomųjų brandos egzaminų rezultatai. 

A. Pumputis 

S. Vaškevičienė 

 

 

Gegužė 

2021-2022 m. m. Ugdymo planų įgyvendinimas vykdant ikimokyklinio, priešmokyklinio,12 klasės 

(baigiamosios klasės), neformaliojo ugdymo programas; mokymosi ir ugdymo būklės apžvalga. 

 

A. Pumputis 

V. Graževičienė 

J. Rumbinienė 



  A. Juozapavičius 

S. Vaškevičienė 

 
 

Birželis 

2021-2022 m. m. pradinio ugdymo programos ugdymo planų įgyvendinimas; mokymosi ir ugdymo 

būklės apžvalga. Gabių ir talentingų mokinių skatinimas. 

Pradinio ugdymo programos ugdymo plano projekto 2022-2023 m. m. pristatymas. 

 

 

2021-2022 m. m. vidurinio ugdymo programos ugdymo planų įgyvendinimas; mokymosi ir ugdymo 

būklės apžvalga. Gabių ir talentingų mokinių skatinimas.  

Vidurinio ugdymo programos ugdymo plano projekto 2022-2023 m. m. pristatymas. 

 

2021-2022 m. m. pagrindinio ugdymo programos ugdymo planų įgyvendinimas; mokymosi ir ugdymo 

būklės apžvalga. Gabių ir talentingų mokinių skatinimas. 

Pagrindinio ugdymo programos ugdymo plano projekto 2022-2023 m. m. pristatymas. 

e-NMPP testų  ir PUPP rezultatų aptarimas. 

2022-2023 m. m. ugdymo plano projektas. 

 

A. Pumputis 

S. Vaškevičienė 

E. Anglickienė 

V. Kuzminskienė 

 

A. Pumputis 

S. Vaškevičienė 

E. Anglickienė 

 

A. Pumputis 

S. Vaškevičienė 

E. Anglickienė 

V. Kuzminskienė 

A. Pumputis 

Rugpjūtis Gimnazijos veiklos perspektyvos ir svarbiausi darbai 2022-2023 m. m.  A. Pumputis 



2022-2023 m. m. ugdymo plano pristatymas. 

Susitarimai dėl mokinių ugdymo(si) pažangos, kokybės gerinimo ir efektyvumo. 

 

Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialistų savianalizė, tarpusavio ugdomojo konsultavimo patirtys ir 

veiklų tobulinimas. 

 

II g klasės mokinių ir abiturientų tolimesnio mokymosi statistinė analizė. 

S. Vaškevičienė 

 

 

 

E. Anglickienė 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

D. Mickevičienė 

A. Andrulis 

A. Juozapavičius 

Rugsėjis SUP mokinių švietimo prieinamumas ir kokybiškas ugdymas. 

 

Įtraukiojo ugdymo organizavimo modelis gimnazijoje. 

 

A. Pumputis 

S. Vaškevičienė 

V. Graževičienė 

Spalis Mokinių pažinimas, individualių ugdymosi poreikių nustatymas ir pagalba mokiniui.  A. Pumputis 

S. Vaškevičienė 

E. Anglickienė 



Metodinių grupių 

pirmininkai 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Lapkritis Socialinio ir emocinio ugdymo (SEU) priemonių taikymo mokykloje efektyvumas; sveikos ir patogios 

mokytis ugdymosi aplinkos užtikrinimas. 

Saugios aplinkos mokykloje kūrimo komponentų įsivertinimas. 

 

 

 

A. Pumputis 

S. Vaškevičienė 

V. Kuzminskienė 

V. Graževičienė 

Socialiniai pedagogai 

Gruodis STEAM ugdymo veiklų patirtys mokykloje ir veiklų tobulinimas. 

 

Veiklos plano 2023 m. projekto rengimas.  

A. Pumputis 

S. Vaškevičienė 

Metodinė taryba 

 

V SKYRIUS 

 

2022 METŲ PEDAGOGINIS TĖVŲ ŠVIETIMAS IR INFORMAVIMAS 

 

Data  Veiklos Atsakingas 



2022, Kovas 8.1.Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas dėl draudimo mokiniams rūkyti ir turėti tabako bei 

elektroninių cigarečių gimnazijoje ir jos teritorijoje, naudojant www.manodienynas.lt, socialinį tinklą  

https://www.facebook.com/uzvenciosrg. 

VGK pirmininkas 

Nuolat 8. 2. Tėvų informavimas apie pagalbą, jei vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas.  Grupinių ir /ar 

individualių konsultacijų mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas psichoaktyvių medžiagų 

vartojimo prevencijos klausimais.  

VGK pirmininkas 

Socialiniai pedagogai 

Nuolat 8.3. Tėvų informavimas  dėl vaiko visuotinai pripažintų elgesio normų nesilaikymo. VGK pirmininkas 

Socialiniai pedagogai 

Esant 

poreikiui 

8.4. Konkretaus Vaiko ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimas, gavus 

savivaldybės administracijos pavedimą. 

VGK pirmininkas 

2022, spalis 8.5.Tėvų švietimo valanda, skirta patyčių ir smurto rizikai mažinti. VGK pirmininkas, 

socialiniai pedagogai, 

klasių auklėtojai 

2022, 

lapkritis 

8.6. Tėvų švietimo valanda ,,Tėvų įtaka vaiko auklėjimui“ . VGK pirmininkas, 

socialiniai pedagogai, 
klasių auklėtojai 

2022, 

 vasaris 

8.7. Informacinis renginys tėvams dėl šeimos atsakomybės už jos narių gerovę. VGK pirmininkas, 

socialiniai pedagogai, 
klasių auklėtojai 

Esant 

poreikiui 

8.8. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais sprendžiant patyčių ir smurto atvejus mokykloje. Gimnazijos direktorius,  

VGK pirmininkas, 

klasių vadovai,  

švietimo pagalbos 
specialistai 

http://www.manodienynas.lt/
https://www.facebook.com/uzvenciosrg


2022,  

balandis 

8.9. Tėvų susirinkimas: mokymosi kelio pasirinkimas baigus II g klasę, individualaus ugdymo plano 

III-IV g klasėse ypatumai; studentų  priėmimo sąlygų ir geriausių eilės sudarymo tvarka 2022 m., 

naudingos nuorodos internetinėje erdvėje. 

 

Karjeros patarėja 

2022, 

gegužė 

8.10. Tėvų susirinkimas: Tėvų susirinkimas: studentų 2022 m. priėmimo sąlygų ir geriausių eilės 

sudarymo tvarka, 2021 m. bendrojo priėmimo rezultatai, populiarios studijų programos, studijų 

norminės kainos“. 

Karjeros patarėja 

2022,  

spalis 

8.11. Pranešimas: ,,Adaptacijos ypatumai“ 

 

Socialinė pedagogė 

2022, 

kovas 

8.12. Lankstinukas ,,Elektroninės patyčios. Kaip padėti vaikui? Rekomendacijos tėvams Socialinė pedagogė 

2022,  

rugsėjis 

8.13. Pranešimas: ,,Disleksija“ 2-3 kl. mokinių tėvams Logopedė 

2022,  

birželis 

8.14. Paskaita būsimųjų pirmokų tėvams. Septynmečių kalbiniai gebėjimai. Logopedė 

2022,  

spalis 

8.15.Paskaita ,, Mokinio poilsio ir darbo režimas“. Sveikatos priežiūros 

specialistė 

2022, 8.16. Paskaita  ,,Jaunimo psichoaktyvių medžiagų vartojimo problema ir prevencija. Koks tėvų 

vaidmuo“.  

Sveikatos priežiūros 

specialistė  



vasaris 

   

Esant 

poreikiui 

8.17.  Tėvų, globėjų apklausų  ataskaitų rezultatų pristatymas. D. Nekrašienė 

 

VI SKYRIUS 

 

ATSISKAITYMAS IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS 

 

9. Atsiskaitymų ir visuomenės informavimo tvarka: 

 

Terminas Kam atsiskaitoma Atsiskaitymo ir informavimo tvarka Atsakingas 

Sausio  mėn. Gimnazijos tarybai. Vadovo veiklos ataskaita. 

Gimnazijos metinio  Veiklos plano įgyvendinimas. 

Direktorius 

Sausio  mėn. Visuomenei. Vadovo veiklos ataskaita internetiniame gimnazijos 

puslapyje. 

 

Direktorius 

Vasario mėn. Kelmės rajono savivaldybės merui. Vadovo veiklos ataskaita 

 

Direktorius 

Birželio, 

rugsėjo mėn. 

Mokytojų tarybai. 

 

Ugdymo plano projektas ir įgyvendinimo ataskaita. 

 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 



gruodžio 

mėn. 

 

Gimnazijos tarybai. Veiklos plano įgyvendinimas. 

Sausis, 

birželis, 

spalis mėn. 

Mokytojų tarybai. Mokinių asmeninės pažangos, ugdomosios veiklos ir 

lankomumo analizė ((apibendrinta statistinė informacija iš 

ataskaitų). 

 

Klasių auklėtojai 

Gruodis 

mėn. 

Mokinių tėvams ir visuomenei. Remiamasi formalūs mokyklos pasiekimų vertinimo 

rezultatais informuojant apie ugdymo (si) pasiekimus ir 

kokybę. 

 

Veiklos kokybės įsivertinimo 

grupė 

 

VII SKYRIUS 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Mokyklos prioritetams iškeltus uždavinius įgyvendinsime vadovaudamiesi:  

10.1. Gimnazijos tarybos veikla. 

10.2. Gimnazijos mokinių seimelio veikla. 

10.3. Metodinės tarybos veikla. 

10.4. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės grupės veikla. 

10.5 Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės veikla. 

10.6. Dorinio ugdymo ir kalbų mokytojų metodinės grupės veiklos planu. 

10.7. Matematinio, gamtamokslinio ir technologinio ugdymo metodinės grupės veiklos planu.  

10.8. Socialinių mokslų ir menų metodinės grupės veiklos planu. 
10.9. Klasių auklėtojų metodinės grupės veiklos planu. 



10.10. Ugdymo proceso stebėsenos planu. 

10.11. Bibliotekos darbuotojos einamųjų metų veiklos planu. 
 

VIII SKYRIUS 
 

NUMATOMI REZULTATAI 
 

11. Įgyvendinti gimnazijos einamųjų metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planai. 

12. Atliktas gimnazijos rezultatų, asmenybės brandos bei pasiekimų ir pažangos veiklos sričių platusis įsivertinimas bei asmenybės tapsmo ir 

pažangos pastovumo veiklos srities giluminis įsivertinimas. 

13. Sudarytos sąlygos mokytojų kvalifikacijos tobulinimui. 

14. Sistemingai  analizuojamas mokinių individualios pažangos stebėjimo veiksmingumas mokinio ūgties matavimui.  

15. Užtikrinta nuolatinė mokymosi  pagalba dėl nuotolinio mokymo ir  taikomi skirtingi  pagalbos modeliai pamokoje. 

16. Įsivertinamos asmeninės  kompetencijos siekiant nuolatinės ugdymosi pažangos. 

17. Tinkamai įgyvendinama mokyklos misija-mokinių ugdymosi rezultatai bus pageidaujami ir priimtini. 

18. Mokiniai suvoks save kaip asmenybes, džiaugsis savo pasiekimais, gyvenimo patirtys mokykloje taps turtingos, įsimenančios, prasmingos ir 

malonios. 

 
PRITARTA 

 Gimnazijos tarybos posėdyje 2022-01-20 protokolas Nr. 1 
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