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MOLĖTŲ GIMNAZIJOS  

VEIKLOS TOBULINIMO VEIKSMŲ PLANAS 2016-2019 M. 

 

Gimnazijoje  2016 m. vasario 8 – 12 dienomis atliktas gimnazijos veiklos kokybės išorės vertinimas. Vizito gimnazijoje metu išorės 

vertintojai stebėjo 100 pamokų ir neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimą ir kitų užsiėmimų. Stebėta kita veikla: renginiai, gimnazijos vadovų ir 

aptarnaujančio personalo darbas.  Išorės vertintojai susitiko ir kalbėjosi su gimnazijos darbuotojais, savivalda, mokiniais, jų tėvais, gimnazijos socialiniais 

partneriais, analizavo kai kuriuos gimnazijos veiklos, mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo dokumentus, gimnazijos pateiktą informaciją.  

Išvados apie mokyklos veiklos kokybę 

Mokyklos stiprieji veiklos aspektai: 

           1. Tradicijos ir ritualai (1.1.2.– 4 lygis). 

2. Asmenybės raidos lūkesčiai (1.2.1. – 3 lygis ). 

3. Gimnazijos vaidmuo vietos bendruomenėje (1.4.1. - 4 lygis). 

4. Gimnazijos įvaizdis ir viešieji ryšiai ( 1.4.3. - 3 lygis). 

5. Neformalusis švietimas ( 2.1.5. - 3 lygis). 

6. Klasės valdymas ( 2.2.3. - 3 lygis). 

7. Mokinių pasiekimai olimpiadose, varžybose, konkursuose, projektinėje veikloje ( 3.2.2. – 4 lygis). 

8. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika ( 4.1.1.- 3 lygis). 
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9.Socialinė pagalba ( 4.2.3. - 4 lygis). 

10. Turto vadyba ( 5.5.2. - 3 lygis). 

Mokyklos tobulintini veiklos aspektai: 

           1. Išmokimo stebėjimas ( 2.3.4. - 2 lygis). 

2. Mokymasis bendradarbiaujant ( 2.4.3. -2 lygis). 

3. Vertinimas kaip ugdymas ( 2.6.2. - 2 lygis). 

4. Tėvų švietimo politika ( 4.5.2. - 2 lygis). 

5. Patalpų naudojimas (5.5.3. – 2 lygis). 

Ataskaita pristatyta gimnazijos bendruomenei. Atsižvelgiant į išorės audito išvadas, gimnazijoje pasirinktos pagrindinės veiklos tobulinimo kryptys 

bei parengtas tobulinimo planas. 

Rengėjai – gimnazijos vadovai ir metodinė taryba. Veiklos tobulinimo planas pristatytas ir aptartas mokytojų taryboje ir gimnazijos taryboje. 

         Plano įgyvendinimo laikas: 2016 – 2019 metai. 

 

Molėtų gimnazijos veiklos tobulinimo planas, remiantis išorės vertinimo išvadomis 

2016 – 2019 m. 

TIKSLAS – gerinti ugdymo(si) kokybę atsižvelgiant į tobulintinus gimnazijos veiklos aspektus. 

UŽDAVINIAI: 

1. Tobulinti pamokoje išmokimo stebėjimą, mokymąsi bendradarbiaujant, vertinimą kaip ugdymą.  

2. Sudaryti sąlygas mokytojų kvalifikacijos tobulinimui, kolegialiam ryšiui,  gerinant pamokos kokybę. 

3. Efektyvinti  tėvų švietimą. 

4. Modernizuoti patalpas. 

5. Vykdyti veiklos stebėseną. 
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Eil. 

Nr. 

Tobulintina sritis 

pagal Išorės vertinimo 

išvadas 

Priemonė Data Atsakingi Sėkmės kriterijai 

(laukiamas rezultatas) 

1. Išmokimo stebėjimas 

(2.3.4) 

Mokytojų dalyvavimas mokymuose, 

savišvieta. 

Mokslo metų 

eigoje 

Administracija. 

Metodinė taryba. 

90 proc. stebėtų  pamokų pamokos 

uždavinys – konkretus,  

pamatuojamas, susietas su 

pamokos rezultatais ir vertinimu, 

orientuotas ne tik į žinių, bet ir 

gebėjimų ir kompetencijų lygmenį, 

dermę su dalykų programose 

numatytais pasiekimais. Pamokos 

uždavinys siejamas  su ugdymo 

aplinka, su mokinių veikla. 

Tinkamas patikrinimas, kiek 

mokiniai suprato ar ką išmoko. 

Kiekvieno mokinio matymas. 

Grįžimas prie nesuprastų ar 

neišmoktų dalykų. Klaidų 

taisymas. Išmokimo tikrinimo 

formų veiksmingumas ir 

priimtinumas. 

90 proc. mokinių teigia, kad 

išmokimo tikrinimas nekelia 

įtampos.  

 

 

 

Seminaras gimnazijos mokytojams 

„Išmokimo stebėjimas pamokoje“. 

2017-01-05 Administracija. 

Metodinė taryba 

Kolegialus grįžtamasis ryšys.  2017-04 Metodinė taryba. 

Pamokų stebėjimas ir aptarimas. 2016 – 2019 

 

Administracija. 

Atsiskaitomuose darbuose nurodomas 

užduoties lygmuo. 

2016 – 2019 

 

Dalykų mokytojai 

Konkrečių, pamatuojamų  uždavinių 

numatymas pamokoje.   

2016 – 2019 Dalykų mokytojai 

Pamokos planavimas, skiriant laiko 

mokinių išmokimo  patikrinimui, 

grįžimui prie nesuprastų dalykų, klaidų 

taisymo.  

2016 – 2019 Dalykų mokytojai 

Namų darbų skyrimo tikslingumas 

(atsižvelgiant į išmokimo lygį, 

tikslingai diferencijuojant, skatinant 

motyvaciją bei atsakomybę). 

2016 – 2019 Dalykų mokytojai 

Refleksijos diena Kasmet, 

vasario mėn. 

Administracija 

Mokytojų savianalizės anketų 

aptarimas, išryškinant išmokimo 

stebėjimą. 

Kasmet 

birželio mėn.  

Administracija 
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Mokinio pusmečio rezultatų ir 

pažangos aptarimas su dalyko 

mokytojais 

Pasibaigus 

pusmečiams  

Dalykų mokytojai  

 

 

 

 

 

Metodinė savaitė „Išmokimo 

stebėjimo pamokoje patirtis“ 

2018 m. 

gegužės 

mėn. 

Metodinė taryba 

Tyrimas: „Išmokimo stebėjimas 

pamokoje“. 

2016-11-12 Administracija 

Mokytojų tarybos posėdis „Išmokimo 

stebėjimo pamokoje įtaka mokinių 

pasiekimams“. 

2017 m. 

sausio mėn. 

Administracija 

2. Mokymasis 

bendradarbiaujant 

(2.4.3.) 

 

 

 

 

 

Bendradarbiavimą skatinančių 

mokymo metodų taikymas pamokoje. 

2016 – 2019 Dalykų mokytojai Atliktame mokinių nuomonių 

tyrime 90 proc. mokinių teigia, kad 

mokymasis bendradarbiaujant 

padeda mokytis. 

90 proc. stebėtų pamokų matomas 

mokinių gebėjimas ir noras dirbti 

bendradarbiaujant įvairiomis 

aplinkybėmis įvairios sudėties ir 

dydžio grupėse, mokinių 

savitarpio pagalba mokantis. 

Netradicinių ugdymo metodų taikymas  

kūrybinių užduočių atlikimas. 

2016 – 2019 Dalykų mokytojai 

Mokėjimo mokytis kompetencijos 

ugdymas pamokose. 

2016 – 2019 Dalykų mokytojai 

Mokinių įtraukimas į savivaldų 

mokymąsi. 

2016 – 2019  

Skaitymo strategijų taikymas įvairių 

dalykų pamokose. 

2016 – 2019 Dalykų mokytojai 

Mokinių įtraukimas į projektų  (E-

TWINING, Erasmus+ „Moderni 

karta“, Goethe‘s instituto projektas 

„Integruotas vokiečių kalbos ir gamtos 

mokslų mokymas‘‘) veiklas.  

2016 – 2018 Projektų vykdymo 

komandos. 

 

 

 

Debatų metodo taikymas pamokose. 2016 – 2019 V. Zapolskienė 
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Dalykų mokytojai 

Projektinių darbų  rengimas I, III 

klasėse ir projektinio metodo taikymas  

pamokose.  

2016 – 2019 Dalykų mokytojai 

Mokytojų kolegialus grįžtamasis 

ryšys. 

2016-04 Metodinė taryba. 

V. Dubauskienė 

VGTU klasės veikla. 2016 – 2019 V. Dubauskienė 

Mokymai mokytojams. 2016 – 2019 R. Guobienė 

Mokinių pažintinės, kūrybinės, 

tiriamosios veiklos organizavimas: 

mobili laboratorija, ekskursijos, 

susitikimai ir kt.  

2016 – 2019 V. Dubauskienė 

 

Pagalba mokantis: mokytojų 

konsultacijos, mokinių savitarpi 

pagalba. 

2016 – 2019 Dalykų mokytojai 

Tyrimas: „Bendradarbiavimą 

skatinančių metodų taikymas“. 

2016-03-04 Administracija 

Mokytojų tarybos posėdis 

„Bendradarbiavimą skatinančių 

metodų taikymo poveikis ugdymui“. 

2017-06 Administracija 
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3. Vertinimas kaip 

ugdymas (2.6.2.) 

Vertinimo aprašo tobulinimas  

 

2017-09 Metodinių grupių 

pirmininkai 

80 proc. tėvų ir mokinių teigiamai 

atsiliepia apie vertinamosios 

informacijos, skirtos mokiniui, 

pastovumą,  mokymosi vertinimo 

sistemos (kriterijų, organizavimo) 

aiškumą ir pagrįstumą. Paveiki 

formuojamojo vertinimo 

informacijos kokybė suteikia 

pakankami informacijos mokiniui 

apie jo tobulėjimo kryptį, 

asmeninės pažangos reikšmę ir  

užtikrinimas. 

 

 

 

 

Vertinimo dažnumo aptarimas. 

Vertinimo informacijos kaupimas. 

2017-09 Metodinių grupių 

pirmininkai 

Galimybė pamokoje mokiniams rinktis 

užduotis pagal pajėgumą. 

2016 – 2019 Dalykų mokytojai. 

Paveikios formuojamojo vertinimo 

informacijos kokybės užtikrinimas 

pamokų metu.  

2016 – 2019 Dalykų mokytojai. 

Tyrimas „Vertinimas kaip ugdymas“ 

 

2017 - 10 V. Dubauskienė 

 

Mokytojų tarybos posėdis: 

„Vertinimas mokinio brandai“ 

2018-01 V. Dubauskienė 

 

4. Tėvų švietimo politika 

(4.5.2.) 

Tėvų švietimo poreikio tyrimas Kasmet, 

rugsėjo mėn. 

G. Marcinkėnienė 90 procentų tėvų (globėjų, 

rūpintojų) teigia, kad gimnazijoje 

organizuojamas pedagoginis, 
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Tėvų švietimo plano parengimas  (žiūr. 

pagalbos mokiniui specialistų planus).  

Kasmet 

rugsėjo mėn.  

Pagalbos mokiniui 

specialistai, 

administracija 

psichologinis ir kitoks švietimas, 

skirtas padėti mokiniams.  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-dienyno panaudojimas tėvų 

švietimui 

Kasmet Pagalbos mokiniui 

specialistai, 

administracija, 

klasių auklėtojai 

Individualios konsultacijos  2016 – 2019 Pagalbos mokiniui 

specialistai 

administracija, 

klasių auklėtojai 

Tinklapio rubrika „Tėvų švietimas“. 2016 – 2019 Pagalbos mokiniui 

specialistai 

administracija. 

Vaiko gerovės komisijos veikla (žiūr. 

veiklos planą). 

2016 – 2019 G. Marcinkėnienė 

 

Tėvų debatai  pozityvios tėvystės 

tema. 

2018-02 V. Zapolskienė 

Tėvų dalyvavimas karjeros dienose. Kasmet V. Mateikienė 

 

Tyrimas: Tėvų švietimo efektyvumas 2018-03-04 Administracija 

Direkcinės tarybos posėdis „Tėvų 

švietimas, padedantis mokiniui“ 

2018-03 Administracija 

5. Gimnazijos pastato  renovacija, 

atsižvelgiant į gimnazijos 

bendruomenės poreikius:  

2016 m. II 

pusmetis 

R. Guobienė.  

S. Vidžiūnas 

Higienos normas atitinkanti, 

estetiška  ugdymosi aplinka ir 

patogios  poilsio zonos. 
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Patalpų naudojimas 

(5.5.3.) 

Stogo bei rūsio ir aukštų  patalpų durų  

keitimas.  

 

 Gimnazijos bendruomenė aktyviai 

dalyvauja priimant sprendimus dėl 

gimnazijos renovacijos, 

racionalaus gimnazijos ploto, 

vidinių ir išorinių erdvių, patalpų 

pritaikymas ir naudojimas ugdymo 

procesui. 

 

 

 

 

 

 

 

Įėjimo konstrukcijos keitimas.  

Tualetų neįgaliesiems, lifto įrengimas. 

Aukštuose naujų grindų įrengimas, 

sienų perdažymas, lubų pažeminimas, 

elektros instaliacijos, šiluminio mazgo  

keitimas. 

2017  R. Guobienė.  

S. Vidžiūnas 

Pamatų ir fasado šiltinimas, apdailos 

darbai.  

Langų ir lauko durų keitimas. 

Vidaus patalpų remonto darbai. 

2018 R. Guobienė.  

S. Vidžiūnas 

Išorės laiptų remontas. 

Nuogrindų įrengimas. 

2019 R. Guobienė.  

S. Vidžiūnas 

Tyrimas: „Ugdymosi aplinkų 

pritaikymas ugdymo procesui bei 

poilsiui“. 

2019-10 Administracija 

Direkcinės tarybos posėdis 

„Racionalaus gimnazijos ploto, vidinių 

ir išorinių erdvių, patalpų pritaikymas ir 

naudojimas“. 

2019-11 Administracija 

 

 

 

PRITARTA  

Molėtų gimnazijos tarybos 

2016 m. rugpjūčio 31 d.  

posėdžio protokolu Nr. V6-3 


