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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

2019-2020 metų strateginio plano tikslų (siekti savito ir bendrojo ugdymo kokybės įgyvendinant 

sporto ir sveikatos ugdymo sampratos elementus; tobulinti ugdymo(si) ir mokymo(si) kokybę, 

orientuotą į mokinių bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą siekiant individualios pažangos 

ir asmenybės rūgties; kurti saugią, estetiškai patrauklią, motyvuojančią, mokinių ugdymo(si) 

poreikius tenkinančią gimnazijos aplinką) įgyvendinimas siejamas su metiniame veiklos plane 

keltais tikslais, STRAPIO rodiklių planinėmis reikšmėmis bei gimnazijos strategijos realizavimo 

planu. 

STRAPIO rodiklio „Vienam pedagogui tenkantis vaikų skaičius“ planuota reikšmė 10, pasiekta 

12; 

STRAPIO rodiklio „Įgijusių vidurinį išsilavinimą dalis nuo bendro abiturientų skaičiaus“ 

planuota reikšmė 85 proc., pasiekta – 97 proc.; 

STRAPIO rodiklio „Abiturientų, išlaikiusių lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos 

egzaminą nuo 36 iki 100 balų dalis nuo bendro pasirinkusiųjų skaičiaus“ planuota reikšmė 26 

proc., pasiekta – 36 proc.; 

STRAPIO rodiklio „Įgijusių pagrindinį išsilavinimą dalis nuo bendro 10-okų skaičiaus“ planuota 

reikšmė 90 proc., pasiekta – 100 proc. 

STRAPIO rodiklio „Išlaikiusių matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikroje 7-10 balais 

mokinių dalis nuo bendro dalyvavusių planuota reikšmė 16 proc., pasiekta – 5,3 proc. 

 

Gimnazijos veiklos rezultatai įgyvendinant 2019 metų veiklos programą 

   2019 metais buvo siekta: 

 
 savito ir bendrojo ugdymo kokybės, plėtojant ugdymo turinį ir stiprinant mokinių sveikos gyvensenos ir 

fizinio aktyvumo įpročius. 

 Parengta viena privalomą ugdymo turinį papildanti modulio programa („Sporto kalbos kultūra”). 

 Asmens higienos klausimais pravesta 1-4 kl. mokiniams - 3 pamokos; Lytinio švietimo pamokos 

8; I-II kl. mokiniams - 3 užsiėmimai; paskaitos - praktiniai užsiėmimai III-IV kl. mokiniams tėvų 

darbovietėse, socialinių partnerių mokymo erdvėse 

 1-4 klasių fizinio ugdymo programų turinys papildytas  fizinio aktyvumo užduotimis, 
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ugdančiomis kognityvinius gebėjimus  

 Organizuota viena kūrybinių – sportinių dirbtuvių diena, skirta Europos sporto savaitei paminėti 

 Organizuota daugiau nei 10 renginių (švenčių, viktorinų, konkursų, konferencijų, projektų, 

akcijų), propaguojančių sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą. 

 

tobulinti pamokos vadybą plėtojant mokinių savivaldaus,  personalizuoto mokymo(si) gebėjimus, 

siekiant individualios pažangos ir asmenybės ūgties. 

 50 proc. pamokų mokymas suasmeninamas, turėjo savivaldumo požymių, vyko aktyvus mokinių 

ir mokytojų bendradarbiavimas renkantis užduotis, tempą, mokymosi būdus. 

 Patobulinta individualios pažangos tobulinimo sistema pamokoje įtraukiant mokinius į mokymosi 

tikslų formavimą. 59 proc. 5-10 klasių mokinių nurodo, kad su mokytoju planuoja savo mokymosi 

tikslus ir galimybes tikslams pasiekti. 

 35 proc. mokinių geba savarankiškai planuoti ir stebėti savo asmeninę pažangą ir į(si)vertinti. 

 Didžiausią pažangą 2019 m. gimnazija padarė pagal geografijos VBE laikymo kokybės 

(36-100 balų) rezultatus: 2019 m. – 100 proc. (2018 m. – 50 proc.).  25,6 proc. pagerėjo 

istorijos VBE, 20,11 proc. - lietuvių kalbos ir literatūros VBE, 20,45 proc. - biologijos 

VBE, 24,3 proc. - matematikos VBE išlaikymo kokybė. 

 13,5 proc. sumažėjo mokinių, nepasiekusių patenkinamo lygio matematikos PUPP. 42,1 

proc. lietuvių kalbos  ir literatūros 

 

užtikrinti mokinių emocinį ir fizinį saugumą, gimnazijos pajamų lėšomis turtinti šiuolaikinius 

reikalavimus atitinkančią ugdymo(si) aplinką. 

 Remiantis IQES online atliktų apklausų duomenimis, pastaruosius trejetą metų aukščiausių verčių 

pozicijose (3.1; 3.4) dominuoja  mokinių ir tėvų pasirinkti teiginiai apie mokinių savijautą ir 

saugumą mokykloje.  

 45 proc. mokinių naudojasi teikiamomis dalykinėmis konsultacijomis. 

 Atliktas dalinis 6 kabinetų remontas 

 40 proc. atnaujintos gamtos ir technologijų kabinetų mokymo priemonės. 

 Atnaujinti mokykliniai baldai 2 kabinetuose. 

 
 

II SKYRIUS 

2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1. Gerinti 

gimnazijos 

veiklos kokybę, 

siekiant kiekvieno 

mokinio 

individualios 

pažangos. 

- NMPP, PUPP, 

VBE rezultatai 

sieks/ viršys 

Lietuvos vidurkį. 

- 3 proc. mokinių 

pasieks 

asmeninės 

pažangos lietuvių 

kalbos, 

matematikos, 

anglų kalbos ir 

istorijos 

pamokose. 

- 0,8 proc. daugės 

 

 

 

  90 proc. mokinių įgis   

  vidurinį išsilavinimą. 

 
85 proc. mokinių įgis 

pagrindinį išsilavinimą. 

 
Abiturientų, išlaikiusių 

lietuvių kalbos ir 

literatūros valstybinį 

egzaminą nuo 36 balų, 

dalis nuo visų 

Pasiektas ir viršytas 

planuotas rezultatas:   

 

97 proc. mokinių įgijo 

vidurinį išsilavinimą. 

 
100 proc. mokinių įgijo 

pagrindinį išsilavinimą. 

 
Abiturientų, išlaikiusių 

lietuvių kalbos ir 

literatūros valstybinį 

egzaminą nuo 36 balų, 

dalis nuo visų 
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pagrindiniu ir 

aukštesniuoju 

lygiu 

besimokančių 

mokinių skaičius. 

 

pasirinkusiųjų abiturientų 

– 26 proc. 

 

Išlaikiusių matematikos 

pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikroje 7-10 

balais mokinių dalis nuo 

bendro dalyvavusių 

skaičiaus – 16 proc. 

 
NMPP 4 kl. mokinių 

skaitymo, rašymo, 

matematikos išlaikiusių, 

pagrindiniu ir 

aukštesniuoju lygiu  dalis 

sieks 50 proc. 

 

 
NMPP 6 kl. mokinių 

skaitymo, rašymo, 

matematikos išlaikiusių, 

pagrindiniu ir 

aukštesniuoju lygiu  dalis 

sieks 70 proc. 

 

 
Įgyvendinamas projektas 

„Integralus 

gamtamokslinio ugdymo 

programos 5-8 klasėms“ 

pasirinkusiųjų abiturientų 

– 36 proc. 

 

Išlaikiusių matematikos 

pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikroje 7-10 

balais mokinių dalis nuo 

bendro dalyvavusių 

skaičiaus – 5,3 proc. 

 
NMPP 4 kl. mokinių 

pagrindiniu ir 

aukštesniuoju lygiu  dalis 

siekia: 

skaitymo – 62,5 proc. 

rašymo – 50 proc. 

 matematikos – 92 proc. 

  
NMPP 6 kl. mokinių  

pagrindiniu ir 

aukštesniuoju lygiu  dalis 

siekia: 

skaitymo – 92,3 proc. 

rašymo -  76,9 proc. 

matematikos -  92,3 proc. 

 

 

Antrus metus 

įgyvendinamas projektas 

„Integralus 

gamtamokslinio ugdymo 

programos 5-8 klasėms“ 

1.2. Užtikrinti 

mokinių saugumą 

gimnazijoje 

 Užtikrintas 

kiekvieno 

mokinio 

saugumas. 

 Paveiki Vaiko 

gerovės 

komisijos veikla. 

Efektyvus 

socialinių ir 

emocinių 

kompetencijų 

ugdymo 

programos 

LIONS QUEST 

įgyvendinimas 

 

 

Patyčių situacijos 

gimnazijoje rodiklis:  

4 kl. – 0,4; 

6 kl. –  0,2;  

8 kl. – 0,2 balo. 
 

Savijautos rodiklis:  

6 kl. – 0,6;  

8 kl. – 1. 

Mokyklos kultūros rodiklis: 

6 kl. – 0,6;  

8 kl. – 0,8. 

 

65 proc. mokinių noriai eina 

į mokyklą;  

 

 

 

 

Iš dalies pasiektas 

planuotas rezultatas: 

 Patyčių situacijos 

gimnazijoje rodiklis:  

 4 kl. – 0,15;  

 6 kl. –  0,15;  

 8 kl. – nėra duomenų. 

 Savijautos rodiklis: 

 6 kl. – 0,24;  

 8 kl. – nėra duomenų. 

 Mokyklos kultūros 

rodiklis:  

 6 kl. – 0,24; 

  8 kl. – nėra duomenų. 

 52 proc. mokinių į 

mokyklą eina su 

džiaugsmu (IQES online 

Lietuva, apklausos 

duomenys)  
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Įgyvendinama vaikų 

socialinių ir emocinių 

kompetencijų ugdymo 

programa LIONS QUEST: 

1-4 klasėms „Laikas kartu”,  

 

5-8 klasėms „Paauglystės 

kryžkelės”.  

 

 
100 proc. pedagogų 

patobulina kompetencijas 

mokinių socialinių -

emocinių kompetencijų 

ugdymo srityje. 

 Pateiktas prašymas  

LIONS QUEST „Laikas 

kartu” (1-4 klasėse) 

vykdymui, finansavimas 

negautas. 
LIONS QUEST 

programa „Paauglystės 

kryžkelės” (5-8 klasėse) 

vykdoma.  

  
100 proc100 proc.pedagogų 

patobulina kompetencijas 

mokinių socialinių -

emocinių kompetencijų 

ugdymo srityje. 

 

 

 

 

1.3. Atnaujinti 

edukacines erdves 

bei mokymo 

priemones, 

užtikrinant 

efektyvų finansų 

valdymą 

 Sukurta saugi, 

estetiškai 

patraukli 

ugdymosi 

aplinka. 

 Atnaujintos 

mokomosios 

priemonės. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Optimaliai 

naudojamos 

pagal 

savivaldybės 

finansuojamų 

įstaigų veiklos 

programos 

aplinkos lėšos. 

Vidaus darbo kontrolės 

užtikrinimas. 

 

 

 

Atliktas dalinis 3 kabinetų 

remontas.  

 

30 proc. atnaujintos gamtos 

ir technologijų kabinetų 

mokymo priemonės. 

 

Atnaujinti mokykliniai 

baldai 2 kabinetuose. 

 

Atnaujintos sieninės spintos 

4 pradinių klasių 

kabinetuose. 

 

Pateiktos paraiškos 

gimnazijos fasado ir 

aikštyno atnaujinimui, 

sporto salės remontui. 

 

Finansiniai ištekliai 

naudojami pagal sąmatą. 

Pasiektas ir iš dalies 

viršytas planuotas 

rezultatas:   

Atliktas dalinis 6 

kabinetų remontas.  

 

40 proc. atnaujintos 

gamtos ir technologijų 

kabinetų mokymo 

priemonės. 

Atnaujinti mokykliniai 

baldai 2 kabinetuose. 

 

Atnaujintos sieninės 

spintos 4 pradinių klasių 

kabinetuose. 

 

Pateiktos paraiškos 

gimnazijos fasado ir 

sporto salės remontui. 

 

 

Finansiniai ištekliai 

naudojami pagal sąmatą: 

netrūko lėšų SB ir ML. 

Vidaus darbo kontrolė 

vertinama gerai. 
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2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  
 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Pakeisti etatinio mokytojų darbo apmokėjimą 

reglamentuojantys gimnazijos dokumentai.  

 

Pakeisti gimnazijos dokumentai 

suderinti su Darbo taryba. Su šiais 

dokumentais pasirašytinai supažindinti 

gimnazijos darbuotojai.  

Įforminti susitarimai sąlygoja etišką 

pedagogų bendradarbiavimą bei 

įpareigoja juos prisiimti atsakomybę už 

savo veiksmus. 

3.2. Pradėjo veikti ,,Visos dienos mokyklos“ grupė Suteikta vaikams galimybė atlikti namų 

darbus, siūlomos įvairesnės, 

kokybiškesnės meninės, sportinės ir 

kitos neformaliojo švietimo veiklos, 

stiprinančios mokinių gerą savijautą ir 

emocinį, psichologinį komfortą. 
 

4. Pakoreguotų 2019 metų veiklos užduočių nebuvo. 
 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ✓ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. 

6.2. 
 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 


