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ĮVADAS 

Molėtų gimnazijos strateginio plano tikslas – efektyviai ir tikslingai organizuoti gimnazijos veiklą, užtikrinant ugdymo/si kokybę, telkiant 

gimnazijos bendruomenę ugdymo problemų sprendimui, pasirenkant tinkamą vystymosi kryptį ir prioritetus, planuojant kaitos pokyčius. Rengiant 

gimnazijos 2017 – 2019 metų strateginį planą, remtasi Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, 

Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2015 – 2017 metų strateginiu planu, „Geros mokyklos koncepcija“, Molėtų rajono savivaldybės 

plėtros planu 2011 – 2017 metams ir strateginiu veiklos planu 2016 – 2018 metams. Atsižvelgta į gimnazijos socialinės aplinkos ypatumus, 

bendruomenės narių pasiūlymus bei įsivertinimo rezultatus, kasmet atliekamo gamtosauginio audito bei kas penkeri metai vykdomo sveikatą 

stiprinančios mokyklos audito išvadas. 2016 m. vasario 6-12 d. vyko veiklos kokybės išorės vertinimas. Išanalizavus vertinimo išvadas, parengtas 

Molėtų gimnazijos veiklos tobulinimo veiksmų planas 2016 –2019 m.  

2014-2016 m. gimnazijos veiklos strateginiai prioritetai: ugdymo proceso pridedamosios vertės didinimas, orientacija į prasmingą veiklą. 

Kasmet strateginio plano detalizavimui buvo rengiami gimnazijos metiniai veiklos planai, kuriuose buvo keliami šie prioritetai: 2014-2015 ir 

2015-2016 m. m.  – „Ugdymas kiekvieno pažangai“, 2016-2017 m. m. – „Paveikus ugdymas“. Įsivertinimo grupė 2013-2014 m. m. tyrė problemą 

„Pamokos organizavimo įtaka mokinių kompetencijoms“, 2014-2015 m. m. – „Sąmoningo mokymosi įtaka kiekvieno pažangai“, 2015-2016 m. m. – 

„Kaip mokinio, tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas padeda siekti asmeninės pažangos“. Gimnazijos veikla kasmet aptariama, vertinama, atliekant 

platųjį ir giluminį įsivertinimą, iqesonline sistemoje apklausiant mokinius ir mokinių tėvus. Tradiciškai tėvai ir mokiniai gimnazijoje geriausiai vertina 

popamokinę veiklą, bendruomenės narių santykius. 

1. MOLĖTŲ GIMNAZIJOS 2014 – 2016 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

https://www.moletai.lt/get_file.php?file=YUtsd244YVNrNnR2eHBiRWxtREVuMjNXbUsyVG9aZGd4dE5rWUdUUmxzUm95M0RPbDg5am1YRFVsSkhLcU1hZFo4dVlwWldXeWFUS2xaYVhaYzJWMFozS2FKaVNscFpvbnBaaGtKZWhsSnR2eUdwMGFuN0hnOHE1bElGcXRNZUZuSmRvbGNhVVpHU2FrbVNVeG1MRmJtbVFaS2xvbFpXWHlhRmliSmclM0Q=
https://www.moletai.lt/get_file.php?file=YUtsd244YVNrNnR2eHBiRWxtREVuMjNXbUsyVG9aZGd4dE5rWUdUUmxzUm95M0RPbDg5am1YRFVsSkhLcU1hZFo4dVlwWldXeWFUS2xaYVhaYzJWMFozS2FKaVNscFpvbnBaaGtKZWhsSnR2eUdwMGFuN0hnOHE1bElGcXRNZUZuSmRvbGNhVVpHU2FrbVNVeG1MRmJtbVFaS2xvbFpXWHlhRmliSmclM0Q=
https://www.moletai.lt/get_file.php?file=Y0tscm44YVNsNnR0eG1MRW5HQ2FuMnJXYXExb29jbGdtTk9WWUduUnlNUm95MmZPeHMlMkJUbVd2VWxwSEdxTW1kWjh0a3BaYVd5YVNXbFpPWFpNM0cwWnpLYUptYW1KUm1iSkpxa0phaG1wdG55SmwwYUlTYmg4aTJsVkdXbHNtVmFKYWJtOGFRazJhZGtaYVR4bW1jWldmU1o1MlhsNXBzeUtGZw==
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Tikslas Rezultatas Išvada

Gerinti 
ugdymo/si 
aplinkas 

Konferencijų salėje yra 28 planšetiniai kompiuteriai, gauti iš LMNŠC projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos 
modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Pagerėjo IKT prieinamumas, nes dvi 
dienas laisvos kompiuterių klasės, vieną-konferencijų salė. Istorijos biologijos mokytojai teigia, kad galimybė 
naudotis kompiuterinės mokinių testavimo programos: „Egzaminatorius.lt“, eTest.lt ir anglų kalbos kompiuterinė 
programa interaktyviai lentai - pagerino mokinių mokymosi rezultatus. Įrengtos poilsio zonos mokytojų 
kambaryje ir 3 (planuotos 2)  mokiniams priestate. Įrengtas  gimnazijos muziejus esamose neremontuotose 
patalpose, nes nepavyko rasti rėmėjų. Parengtas tik gimnazijos pastato techninis renovacijos projektas, pakeistas 
stogas ir  28 durys, atlikti kosmetiniai kabinetų remontai. Nesukurtos komfortiškesnės ugdymo sąlygos: žiemos 
metu patalpų temperatūra neatitinka higienos reikalavimų. 85 proc. (planuota 90 proc.) pirmokų gerai jaučiasi 
gimnazijoje, veiklos įsivertinime nurodoma viena iš stipriųjų gimnazijos pusių – bendruomenės narių santykiai. 

Į g y v e n d i n t a i š 
d a l i e s . I š l i e k a 
p o r e i k i s k u r t i 
h igienos normas 
a t i t i n k a n č i a s 
ugdymosi aplinkas. 

Skatinti 
atsakingą 
požiūrį 

Praleistų pamokų skaičius vienam mokiniui padidėjo iki 102,46, nes nutarta žymėti praleistas pamokas, kai 
mokinys dalyvauja kitose ugdymosi veiklose, bet jas pateisinti. Sumažėjo be pateisinamos priežasties praleistų 
pamokų skaičius vienam mokiniui iki 11,89. Išlieka poreikis mažinti praleistų pamokų skaičių ir be pateisinamos 
priežasties praleistų pamokų skaičių. Sukurta individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo sistema, patvirtintas 
tvarkos aprašas. Visi dalykų mokytojai skatina mokinius išsikelti tikslus atitinkamo dalyko pamokoms, pusmečių 
pabaigoje individualiai su kiekvienu mokiniu aptariami jo pasiekimai, koreguojami tolesni tikslai. Gimnazijos 
mokinių pažangumo vidurkis pakilo 0,9 proc. Pažangumą reikėtų didinti ne mažiau kaip iki 90 proc. Sukurtas 
Kompetencijų aplankus, kurį pildo I-II klasių mokiniai. Būtina įgyvendinti ne mažiau kaip vieną prevencinę 
programą.

Į g y v e n d i n t a i š 
d a l i e s . I š l i e k a 
p o r e i k i s g e r i n t i 
p a ž a n g u m ą , 
lankomumą, didinti 
k o m p e t e n c i j ų 
a p l a n k o 
efektyvumą. 
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2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Bendra charakteristika: 

Tikslingai 
t a i k y t i 
ugdymo/si 
strategijas 

Gimnazija stengėsi sudaryti mokiniams palankias ugdymosi sąlygas. Mokiniai mokėsi, remdamiesi sukaupta 
patirtimi, įgūdžiais bei jiems būdingais ugdymosi būdais. Pedagogai parinkdavo tokius  mokymo metodus, kurie 
buvo efektyvūs dirbant su visa klase, individualiai. Stebėta ir analizuota: ugdymo diferencijavimas, mokinio 
mokymosi motyvacija, individuali pažanga. Dalykų mokytojai organizavo dalykines konsultacijas, tačiau tik 
trečdalis gimnazistų pasinaudojo šia galimybe. Gimnazija stengėsi užtikrinti gabių vaikų ugdymosi galimybes. 
Dalykų mokytojai atpažindavo gabius mokinius, atskleidė jų gebėjimus ir polinkius, skatino dalyvauti 
konkursuose, olimpiadose,  tačiau planuotas su PPT gabių vaikų atpažinimo tyrimas nebuvo atliktas. Kelti 
pasiekimų vertinimo tikslai: padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei; pateikti informaciją apie mokinio 
mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; nustatyti mokytojo, mokyklos darbo sėkmę, priimti pagrįstus 
sprendimus. 
Socialinės mokinių veiklos vykdytos vadovaujantis „Socialinės mokinių veiklos tvarkos aprašu“. I, II klasių 
mokinių veikla buvo orientuota į savanorišką veiklą socialinės globos institucijose, nevyriausybinėse 
organizacijose ir pan., tačiau savitarpio pagalba „Mokinys – mokiniui“ mažai pasiteisino. Visi mokytojai kasmet 
kiekvienai klasei vedė po vieną integruotą pamoką ir pamokas netradicinėse erdvėse. I, III klasių mokiniams 
privalomi projektiniai darbai. Siekėme, kad I kl. mokinių projektiniai darbai būtų orientuoti į praktines veiklas. 
Tik 50 proc. projektinių darbų buvo praktinio pobūdžio. III kl. mokiniai juos atlikdavo vadovaudamiesi „III klasių 
mokinių projektinių darbų nuostatais“. Kiekvienam mokytojui sudarytos sąlygos kelti kvalifikacijai, metodinėse 
grupėse skatinta dalintis patirtimi. 

Įgyvendinta iš 
dalies. Išlieka 
poreikis ištirti ir 
atpažinti gabius 
mokinius, I kl. 
mokinių projektinius 
darbus orientuoti į 
praktinę veiklą, 
suaktyvinti mokinių 
dalyvavimą 
dalykinėse 
konsultacijose, I, II 
kl. mokinių 
socialinę veiklą 
orientuoti į 
savitarpio pagalbą 
„Mokinys–
mokiniui“.

U g d y t i 
m o k i n i ų 
k a r j e r o s 
projektavi
m o 
gebėjimus 

Vykdytas ŠMM ir Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro projektas „Ugdymo karjerai ir 
stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ veiklas. Nuo 2014 m. 
ugdymo karjerai veiklas vykdė dvi pedagogės. 2015 m. baigus projekto veiklas, nebeliko ugdymo karjerai 
specialistų etato apmokėjimo, todėl skirtos 3 papildomai tarifikuojamos val. II, III klasių mokiniai sudarė 
individualius ugdymo karjerai veiklos planus. 80 proc. (planuota 90) mokinių įsitraukė į įvairias profesinio 
orientavimo veiklas. Sudarant individualius ugdymo planus, mokiniai kryptingai rinkosi mokomuosius dalykus. 
Baigus pusmečiui, tik 8-10 proc. mokinių individualius ugdymo planus keitė.

Į g y v e n d i n t a i š 
d a l i e s . I š l i e k a 
p o r e i k i s s t e i g t i 
ugdymo kar jera i 
specialisto etatą , 
gerinti pagalbą. 
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Pavadinimas – Molėtų gimnazija. 

Adresas – Jaunimo g. 5, Molėtai, tel. +370 659 02476. 

El. p. info@gimnazija.moletai.lt, internetinė svetainė: www.gimnazija.moletai.lt 

Pagrindinės veiklos pavadinimas – bendrasis ugdymas. 

Steigėjas – Molėtų rajono savivaldybės taryba. 

Gimnazijoje veikia šios savivaldos institucijos: gimnazijos taryba, mokinių taryba, mokytojų taryba, tėvų komitetas. Mokosi 447 mokiniai, yra 

 17 klasių komplektų. Siūloma 21 neformaliojo ugdymo veikla. Gimnazijoje veikia Molėtų vaikų ir jaunimo pilietinio ir tautinio ugdymo klubas „Mes 

– gimnazistai”. Gimnazija nuo 2001 m. yra sveikatą stiprinanti mokykla, nuo 2005 m. dalyvauja tarptautinio Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) 

Gamtosauginių mokyklų programoje ir kasmet apdovanojama už sėkmingą veiklą Žaliąja vėliava, nuo 2002 m. yra projekto „Kritinio mąstymo 

ugdymas skaitant ir rašant“ metodinis centras, nuo 2013 m. UNESCO asocijuotųjų mokyklų tinklo narė, nuo 2015 m. Sąžiningų mokyklų tinklo narė.  

3. IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

Politinė – teisinė 

 Pasibaigusi savivaldybės mokyklų tinklo pertvarka padidino atvykstančių iš kaimo vietovių mokinių skaičių iki 40 proc. Tolimiausios rajono 

vietovės, iš kurių atvyksta mokiniai, nutolusios net 30 km. Molėtų pagrindinei mokyklai tapus progimnazija, išvengta 9-10 kl. persidengimo ir tai šiek 

 tiek  stabilizavo mokinių skaičiaus mažėjimą gimnazijoje.  

Ekonominė 

Mokinio krepšelio lėšų pakanka ugdymo plano realizavimui. Savivaldybės skiriamų lėšų užtenka išlaikyti turimą materialinę bazę, tačiau 

reikalingos papildomos lėšos gimnazijos pastato kapitaliniam remontui, kad būtų užtikrintos higienos reikalavimus atitinkančios ugdymo sąlygos.  
Tikslingai panaudojamos 2 proc. GPM, rėmėjų, projektų lėšos leidžia  turtinti ugdymo aplinkas, skatinti mokinius. Mokytojų darbo vietų optimizavimas 
vyksta sėkmingiau, nes gaunamas kofinansavimas. 

mailto:info@gimnazija.moletai.lt
http://www.gimnazija.moletai.lt/
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           Geografinė 

Išnaudojama patogi geografinė padėtis įvairioms edukacijoms. Rajone daug lankytinų edukacinių objektų (Dubingių piliakalnis, pilkapiai, 

Videniškių vienuolyno, Ežerų žvejybos, Balninkų stiklo, Labanoro regioninio parko gamtos muziejai, dailės galerija,  krašto tradicinių amatų centrai, J. 

Vaiškūno etnografinė sodyba ir senovinė dangaus šviesulių stebykla, observatorija, skulptūrų parkas ir kt.), kurie sėkmingai panaudojami ugdymo  

procese, projektinėje veikloje. Puiki galimybė bendradarbiauti su progimnazija: bendros mobilios grupės (prancūzų kalba), būreliai (GO, astronomų), 

ugdymo aplinkos (sporto salė, medžio dirbtuvės), administracijos, klasių auklėtojų, dalykų mokytojų bendradarbiavimas naujokų adaptacijos 

klausimais, organizuojant bendras šventes, akcijas. Turime galimybę pasinaudoti Sporto centro sale, šalia gimnazijos esančiu stadionu, aikštynais. 

          Demografinė 

Sumažėjęs vaikų gimstamumas Lietuvoje ir emigracija turėjo įtakos mokinių skaičiaus mažėjimui mokyklose. Molėtų rajone nuolat mažėja 

gyventojų, taip pat mažėja ir mokinių skaičius gimnazijoje: 2014–2015 m. m. gimnazijoje mokėsi 527 mokiniai, 2015–2016 m. m. – 477 mokiniai, 

2016–2017 m. m. – 447 mokiniai. Per  trejus metus sumažėjo (nuo 113 iki 49)  socialiai remtinų šeimų skaičius. Tam turėjo įtakos  minimalios algos 

padidinimas. Probleminių šeimų skaičius mažėja, šiuo metu – 9. Didėja vaikų iš nepilnų šeimų skaičius (nuo 138 iki  147) . Globojamų mokinių –24. 

Pastebimai blogėja vaikų sveikata. Tarp vaikų sveikatos sutrikimų vyrauja regėjimo funkcijos defektai, laikysenos sutrikimai, įvairaus laipsnio 

skoliozės, nemažėja nutukimų.  

Kultūrinė 

Rajone vyksta kultūrinis gyvenimas, kuriame gimnazijos bendruomenė aktyviai dalyvauja. Gimnazijos mokiniai – aktyvūs rajono renginių 

dalyviai.   

Technologinė 

IKT diegimas Lietuvos švietime yra vienas svarbiausių švietimo pertvarkos inovacinių veiksnių. Internetas leidžia išplėsti valdymo 

prieinamumą, užtikrinti geresnę gimnazijos rezultatų sklaidą, informacijos paieškos galimybes. Informacinės technologijos leidžia diegti kokybiškai 

naujus mokymosi metodus, skatina tarpdalykinę ir teminę integraciją, skatina organizuoti ugdymo procesą virtualiose ir netradicinėse edukacinėse 

erdvėse.  
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4. VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

Mokymo(si) bazė 

Gimnazijos pastatas pastatytas 1960 m. Bendras patalpų plotas – 4643 (kv. m). 2000 m. atliktas kapitalinis remontas (skirta 249 073,22 eurų). 

32 kabinetų bendras plotas –1552 (kv. m). 2004 – 2006 m. atliktas 1–4 aukštų koridorių, 3–4 aukštų kabinetų, medicinos ir psichologo kabinetų, 

mokytojų kambario, administracijos patalpų, aktų salės kapitalinis remontas. Iš sutaupytų lėšų suremontuota technologijų, dailės kabinetai, muziejaus 

patalpos, treniruoklių salė, per technologijų pamokas (statybos darbai) mokiniai remontavo tikybos ir kūno kultūros persirengimo kabinetą. A. 

Adamkienės paramos ir labdaros fondo lėšomis įrengta treniruoklių salė. 2012 m. pastatytas priestatas. Gimnazijos pastatui reikalingas remontas, todėl 

2014 m. atliktas energetinis auditas, 2015 m. parengtas kapitalinio gimnazijos remonto techninis projektas. Gimnazija turi higienos pasą. Per 

pastaruosius trejus metus 15 kabinetų atnaujinti mokykliniai suolai ir kėdės, 4 kabinetuose pakeistos lentos.  

Gimnazija pakankamai aprūpinta IKT. Gimnazijoje yra 116 kompiuterių, 8 mokiniams tenka vienas kompiuteris. Dviejuose informacinių 

technologijų kabinetuose yra po 15 darbo vietų. Įvairių dalykų kabinetuose yra 60 kompiuterių, kiekviename kabinete - multimedijos projektoriai, 

ekranai, yra dvi interaktyvios lentos, 15 kabinetų yra spausdintuvai,  bibliotekoje – 3 kompiuteriai. Yra dvi namų kino sistemos. Gimnazijoje  įdiegtas 

interneto ryšys (prijungimo linijos sparta 128 kibt/s). Projektų „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ bei „Technologijų, menų ir gamtos 

mokslų infrastruktūros gerinimas“ lėšomis atnaujinta gamtos mokslų, menų ir technologijų kabinetų įranga, sukurtos 5 mokytojų darbo vietos 

mokytojų kambaryje, yra du kopijavimo aparatai, 1 spausdintuvas. 28 planšetiniai kompiuteriai, gauti iš LMNŠC projekto „Ugdymo karjerai ir 

stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“, yra konferencijų salėje. Yra sporto, aerobikos, aktų salės, 

muziejus. Interneto greitis – 50 Mb/ps, yra bevielis internetas (rėmėjai: AB „TEO LT“, UAB „NNT“), vietinis serveris. 58 proc. mokinių aprūpinti 

individualiomis drabužių  spintelėmis. Ugdomi mokinių higienos įgūdžiai, nuolat aprūpinant higienos priemonėmis (iš savivaldybės skirtų lėšų, 2 proc. 

GPM ir iš  lėšų,  gautų už surinktą makulatūrą). Iš gautų 2 proc. GPM lėšų visuose kabinetuose įrengtos žaliuzės. Didelis dėmesys skiriamas 

gimnazijos aplinkos tvarkymui: išgrįstas ir išasfaltuotas kiemas, įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės. Abiturientų iniciatyva tęsiama Ąžuolų alėja, 

įrengtos poilsio zonos šioje alėjoje, kuriamos poilsio ir edukacinės zonos gimnazijoje, plečiamos dekoratyvinių augalų zonos. 
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Mokinio krepšelio lėšų pakanka ugdymo proceso organizavimui. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimui skiriama 40 proc. lėšų, priklausančių 

pagal MK metodiką, nes iš įvairių projektų lėšų turime galimybę dalyvauti nemokamuose seminaruose bei mokymuose. Mokymo priemonėms 

skiriama 80 proc. lėšų, IKT – 40 proc. (išskyrus 2015 m., perkėlus lėšas, skirta 80 proc.), nes iš projektų lėšų įsigijome naujų mokymo priemonių. 

Pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui skiriama 40 proc. lėšų, nes sudaroma galybė pasinaudoti neformaliojo švietimo programų, karjeros 

planavimo, projektų, paramos lėšomis. Steigėjo skirtų lėšų pakanka aplinkos išlaikymo išlaidoms padengti. Didžiąją dalį lėšų privalome skirti šildymo 

sąskaitų apmokėjimui, nes pastatui reikalingas kapitalinis remontas. Gimnazijos administracija skatina mokinių tėvus, gimnazijos darbuotojus skirti 2 

proc. GPM dalies paramos. Nuo 2000 m. veikia Tėvų paramos fondas. Nuolat ieškoma gimnazijos rėmėjų, kreipiamasi į verslo įmones, Vilniaus 

universitetą, baigusius gimnaziją mokinius dėl paramos. Gauta parama gabių mokinių rėmimui, Alumni stipendijos geriausiems abiturientams, mokinių 

nuvežimui į konkursus, viktorinas, varžybas, nupirktos kėdės muzikos kabinetui, stalai muziejui, įsteigta pereinamoji sporto taurė. Gaunamos projektų, 

programų lėšos, kofinansavimas iš Darbo biržos ir savivaldybės, ŠMM (optimizuojant darbo vietų skaičių) – tai sudaro vidutiniškai 20 tūkstančių eurų 

per metus. 

Gimnazijos biblioteka yra atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su informacine bei technine baze (yra 3 

kompiuterizuotos darbo vietos, projektorius). Bibliotekoje grožinės ir informacinės literatūros yra 16234 egz., vadovėlių – 14823 egz. Bibliotekoje 

įdiegta mokyklų bibliotekų informacinė sistema MOBIS. Yra galimybė jungtis prie elektroninės M. Romerio universiteto bibliotekos. Skaitykloje 

mokiniai ruošiasi pamokoms, atlieka namų darbus, skaito periodinius leidinius, randa informacijos, skirtos ugdymui karjerai, konferencijų salėje 

kaupiami mokinių projektiniai darbai, saugomas gimnazijos metraštis, fotonuotraukų albumai. Skaitykloje vyksta netradicinės pamokos, susitikimai su 

žymiais žmonėmis, ugdymo karjerai renginiai, popietės, viktorinos, rengiamos literatūrinės parodos, skirtos poetų, rašytojų, kitų žymių Lietuvos 

žmonių sukaktims, įsimintinoms datoms, kalendorinėms šventėms paminėti. Organizuojamos įvairios bendruomenės narių darbų parodos: medžio 

dirbinių, siuvinių, mezginių, technologijų bei dailės egzaminų kūrybinių darbų ir pan. Mokyklos bibliotekos fondas komplektuojamas atsižvelgiant į 

ugdymo programas, mokytojų ir mokinių pageidavimus. Per metus bibliotekos fondai pasipildo vidutiniškai 300 knygų, kurios perkamos ar 

padovanojamos leidyklų,  labdaros ir paramos fondo „Auginkime ateitį“, akcijos „Knygų Kalėdos“ metu.  

Valdymas 
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Gimnazijoje veikla organizuojama vadovaujantis LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais, ŠMM ministro įsakymais, Molėtų rajono savivaldybės 

tarybos sprendimais, Molėtų rajono savivaldybės Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, gimnazijos nuostatais, ugdymo planais, veiklos 

planais, vidaus tvarkos taisyklėmis, Gimnazijos tarybos, Mokytojų tarybos nutarimais, gimnazijos direktoriaus įsakymais, Metodinės tarybos, 

metodinių grupių, Vaiko gerovės komisijos, direkcinių pasitarimų, Mokytojų atestacinės komisijos, Mokinių tarybos, Tėvų komiteto nutarimais. 

2014-2016 m. parengti gimnazijos veiklą reglamentuojantys dokumentai: Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašo nauja redakcija, Pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas, III klasių mokinių projektinių darbų nuostatai, Mokinių elgesio taisyklės, Mokinių tėvų /globėjų/rūpintojų 

informavimo ir švietimo  tvarkos aprašas, Lankomumo kontrolės tvarkos aprašas, Socialinės mokinių veiklos tvarkos aprašas, Mokinių individualios 

pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas, Klasės konkurso aprašas, Pažangos konkurso aprašas.  

             Žmogiškieji ištekliai 

Gimnazijoje dirba socialinis pedagogas, psichologas (1/2 etato) , specialusis pedagogas, trys  direktorės pavaduotojai. Gimnazijos vadovams 

suteikta II vadybinė kategorija. 

Pedagoginės veiklos pasiekimai 

Mokytojai 2013 - 2014 m. m. 2014 - 2015 m. m. 2015-2016 m. m. 2016-2017 m. m.

Mokytojų, iš jų pagal kvalifikaciją: 60 54 53 49

Ekspertų 2 (3 proc.) 2 (4 proc.) 1 (2 proc.) 2 (4 proc.)

Metodininkų 25 (42 proc.) 21 (39 proc.) 21 (40 proc.) 19 (39 proc.)

Vyr. mokytojų 27 (42 proc.) 26 (48 proc.) 24 (45 proc.) 23 (47 proc.)

Mokytojų 2 (3 proc.) 3 (6 proc.) 7 (13 proc.) 5 (10 proc.)

Švietimo konsultantų 4 4 2 2

Valstybinių egzaminų vertintojų 3 7 7 7
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Kvalifikacijos tobulinimo renginiai, projektai, stažuotės, neformaliojo švietimo programos, 
iniciatyvos

Mokytojas (-ai) Vykdymo 
terminas

ŠDC projektas „Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas neformalaus ugdymo 
veiklose (kritinis mąstymas – neformaliam ugdymui)“: dalyvavimas mokymuose ir 
parengtos multiplikatorės vedė 4 mokymų ciklą rajono pedagogams.

G. Marcinkėnienė, J. Liubeckaitė, 
L.Kraujelienė, J. Žalalienė, O. 
Sakalauskienė

2013 – 2014 

Asociacijos „Teisėtvarka“ kartu su partneriais įgyvendintas projektas „Sėkmingo verslo 
ASISTENTAS“.

R. Guobienė, R .Kavaliauskaitė 2013-2014 

Profesinės raidos seminaras Estijoje „Programavimas“,  eTwinning projektas su užsienio 
partneriais ir būrelis „Mobiliosios aplikacijos“. 

V. Janušienė 2014

UPC projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ 
veiklos gimnazijoje –  mini mokymai - seminaras projekto mokytojams tema „Dalykų 
ryšiai ir integracija“. 

20 gimnazijos vyr. mokytojų 2015 

Goethe‘s instituto projektas „Integruoto dalyko ir vokiečių kalbos mokymasis Lietuvos 
mokyklose“.

R. Mongirdienė, V. Zapolskienė 2016-2017

eTwinning projektas ,,Mathematics every day“. R. Kavaliauskaitė  2014 

Erasmus + strateginių partnerysčių projektas „Novatoriška karta“. R. Kavaliauskaitė  2016-2017

Nordplus Junior tarptautinis projektas „Open the door“. V. Janušienė, R. Kavaliauskaitė, J. 
Kavalnienė

2015-2016

Europos socialinio fondo projektas gimnazijoms „ESF Akademija“. V. Mateikienė Nuo 2012 

Vaikų ir jaunimo socializacijos projektas  „Vienykimės po gerumo sparnu“. V. Mateikienė 2015 

LMNŠC šalies mokymo įstaigų bendrų edukacinių veiklų projektų konkursas „Būkime 
kartu“.

V. Mateikienė 2016

http://www.gimnazija.moletai.lt/projektine-veikla/18-projektai/964-nordplus-junior-2015-projektas-open-the-door
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Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, 
atgaivinimo ir leidybos projektas „Pamilk kraštą, jį pažindamas“, 
„Giedraičių giminės keliais: nuo gimtinės Giedraičiuose iki Varnių“.

V. Petrauskienė, R. Čekuolienė ir  
R. Dragūnienė

2015 

2016

Bulgarijos nacionalinės UNESCO komisijos organizuoti mokymai paveldo švietimo tema 
Veliko Tarnove, Bulgarijoje

V. Petrauskienė Nuo 2013

Kartu su Pasvalio rajono Vaškų vidurine mokykla ir Latvijos Ozolainės pagrindine mokykla 
vykdytas projektas „Jaunųjų gidų mokykla“.

V. Petrauskienė 2014

Pilietinės visuomenės instituto projekto „Kuriame respubliką" projektas „Auginkime vieni 
kitus“. 

J. Liubeckaitė 2014 

Vaikų ir jaunimo socializacijos projektas „Bendruomeniškumo kaleidoskopas“. J. Liubeckaitė 2016

VŠĮ „Robotikos Akademija“ projektas „Patrauklios informacinių technologijų 
inovacijos kuria ateitį (Patinka!)“, finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos 
valstybės biudžeto lėšomis, kurio metu organizuota  stovykla „Robotika“ Molėtų gimnazijos 
mokiniams.

V. Janušienė 2015

ES URBACT programos remiamas projektas „Dieta – žaliajai planetai“ (partneriai: 
Sodertalje (Švedija), Lomža (Lenkija) ir Molet de Vales (Ispanija). Stažuotės Ispanijoje, 
Švedijoje, tarptautinė konferencija gimnazijoje, kartu su rajono mokyklomis parengtas 
leidinys „Sezoninių valgių receptai“.

R. Guobienė, D. Burneikienė, J. 
Statauskienė, L. Guobienė

2014-2015

Projektas su Vilniaus rajono Kyviškių pagrindine mokykla „Atverk draugystės langą“. E. Žalienė 2014

Profesinės raidos seminaras  Turkijoje „Tarpkultūrinis dialogas ir eTwinning“. R. Kavaliauskaitė 2014

Tarptautinis programos eTwinning profesinės raidos kontaktinis seminaras Baltijos šalims 
„Bendrųjų kompetencijų ugdymas dalyvaujant programoje eTwinning“ (Transversal 
competences through  eTwinning) Suomijoje.

R Kavaliauskaitė 2014-2015

eTwinning portalo projektas ,,Mathematics every day“. Partneriai iš Lenkijos, Latvijos, 
Vokietijos, Suomijos.

R Kavaliauskaitė 2013-2014
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           Mokytojų parengti pranešimai, vesti seminarai 

eTwinning projektas „O pas mus mokykloje...“ su Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija. 
Tinklapių kūrimas apie gimnazijos renginius. 

V. Janušienė 2015-2016

ŠMM, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir Lietuvos vaikų ir jaunimo centro 
projektas ,,Atverk duris vasarai”.

V. Juknevičienė 2016

ŠMM ir LMNŠC pilietiškumo konkursas  „Pilietiškumo sėkmės istorija“. R. Mongirdienė, I. Jančionytė, V. 
Petrauskienė, J. Žalalienė, G. 
Marcinkėnienė, J. Liubeckaitė, S. 
Laurinavičienė

2015

Vykdytos neformaliojo vaikų  švietimo programos: 
Etno klubas,  
„Molėtų krašto keliais“, 
Lietuvos etnografinių regionų pažinimas per keliautojų sąjungos ir savarankiškai 
organizuotus pėsčiųjų žygius,  
„Maironiečiai – savo krašto piliečiai“ , 
„Intelektualiojo žaidimo GO populiarinimas“,  
„Dainuoju Lietuvai lietuviškai“, 
„Biocheminės technologijos arčiau mūsų“, 
„Planuok karjerą atsakingai“,  
„Sportas visiems“.

A. Ambrazienė 
V. Petrauskienė, G. Šironienė 
L. Kraujelienė 

D. Jurelienė 
J. Kraujelis 
R. Vekerotienė 
O. Sakalauskienė, I. Kiliuvienė 
V. Mateikienė, G. Meilūnaitė 
R. Knezys, K. Knezienė

2015

Vykdytos neformaliojo vaikų  švietimo programos: 
„Lotynų kalbos būrelis“, 
„Sportas visiems“,  
„Per gimtinės pažinimą į jos puoselėjimą“, 
„Sveikesnis pasirinkimas - mano sprendimas“.

D. Kavoliūnienė 
K. Knezienė, R. Knezys 
R. Čekuolienė, R. Dragūnienė 
O. Sakalauskienė

2014

Rajoninė konferencija „Sąjūdžio dvasia gyva“. S. Laurinavičienė 2015

Gimnazistų ir mokytojų meninių gamtos fotografijų paroda „Čia Lietuva“. J. Liubeckaitė 2015
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R. Knezys, O. Sakalauskienė ir I. Jančionytė – „Integruota fizikos ir kūno kultūros pamoka, integracijos  įtaka mokinių pasiekimams". 

I. Jančionytė ir R. Mongirdienė –„Integruota viktorina „Ką žinai apie Molėtų kraštą?“.  

R. Mongirdienė  -  „Pilietiškumo ugdymo pamokos Molėtų gimnazijoje“, „Biologijos mokymo aktualijos“. 

V. Petrauskienė ir R. Čekuolienė  - „Mokinių pasiekimų gerinimas integruotose istorijos ir geografijos pamokose“. 

R. Vekerotienė - „Muzikinio ugdymo naujovės ir aktualijos. Metodinės veiklos kryptys“ . 

Z. Tutinienė - „Socialiniai tinklai ugdymo procese “. 

R. Andriukonienė - „Grupinio darbo pavyzdžiai matematikos pamokose, dirbant pagal modulių programą II klasėje“, „Projektiniai darbai“. 

R. Kavaliauskaitė ir D. Sičiūnienė - ,,Integruotų lietuvių kalbos ir matematikos pamokų ciklas“. 

R. Kavaliauskaitė ,,Matematikos ir kitų mokomųjų dalykų integracija“,  ,,Matematikos mokymo(si) patirtis Molėtų gimnazijoje“.   

Leidiniai 

Kasmetiniai: gimnazijos renginių fotonuotraukų knygos, mokinių kūrybos almanachai.  

2015 m. gimnazistų ir mokytojų meninių gamtos fotografijų parodos „Čia Lietuva“ katalogas. 

           Švietimo konsultantai 

Mokytoja R.  Kavaliauskaitė - Mokyklų veiklos kokybės išorės vertintoja. 

Direktorė R. Guobienė – Švietimo konsultantė: vidurinio ugdymo programos akreditavimo ir vadybos ekspertė, rajono ugdymo įstaigų vadovų 

atestacinės komisijos narė. 

Metodinė veikla 

Metodinės veiklos veiksmingumas, remiantis mokytojų nuomone, vertinamas gerai. Metodinėse grupėse skatinamas bendradarbiavimas, 

pasidalinimas gerąja patirtimi. Metodinės tarybos nariai – aktyvūs pagalbininkai kolegoms įvairiais ugdymo klausimais. Metodinės tarybos 

posėdžiuose analizuojami ŠMM dokumentai, gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektai, teikiami siūlymai, mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo informacija, VBE ir PUPP rezultatai, priimami sprendimai ir siūlymai veiklos tobulinimui. Metodinė taryba kasmet, gegužės 
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mėnesį, organizuoja mokytojų pasidalinimą patirtimi, skatina mokytojus vesti atviras pamokas, visi pedagogai lanko kolegų pamokas.  Metodinė 

taryba inicijuoja edukacines išvykas, bendradarbiavimą su kitomis mokyklomis, pasidalijimą patirtimi. 

          Planavimo sistema 

    Gimnazija  savo veiklą planuoja rengdama trejų metų strateginį veiklos planą, gimnazijos metinį veiklos planą, ugdymo planą, metodinės tarybos, 

metodinių grupių, neformaliojo ugdymo, vaiko gerovės komisijos, mokytojų atestacijos komisijos planus. Vadovaujantis šių dokumentų nuostatomis, 

rengiami klasių auklėtojų veiklos planai, mokomųjų dalykų ilgalaikiai planai, pasirenkamųjų dalykų bei dalykų modulių programos, esant reikalui - 

individualios ugdymo programos. Ugdomąją veiklą gimnazija organizuoja rengdama pamokų ir neformaliojo ugdymo tvarkaraščius. Finansinę ir ūkinę 

veiklą gimnazija planuoja rengdama Mokinio krepšelio, aplinkos, specialiųjų ir paramos  lėšų panaudojimo programas.  

       

          Įstaigos veiklos kontrolė  

Švietimo kokybės vertinimą pagal įsivertinimo metodiką atlieka gimnazijos mokytojų sudaryta įsivertinimo grupė. Ugdomojo proceso priežiūra 

vykdoma pagal metinį stebėsenos planą. Įstaigos finansinę veiklą kontroliuoja gimnazijos direktorius. 

          Tarpinstituciniai ryšiai 

Molėtų progimnazija (bendri renginiai, patalpų naudojimas) ir Molėtų pradinė mokykla (bendri renginiai ). 

Molėtų sporto centras (sportinės veiklos organizavimas). 

Pasvalio raj. Vaškų vid. mokykla, Raseinių raj. Ariogalos, Švenčionėlių Mindaugo, Ignalinos, Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus, Zarasų „Ąžuolo“, 

Širvintų L. Stuokos-Gucevičiaus, Panevėžio J. Balčikonio, Ukmergės A. Smetonos gimnazija, Jonavos Jeronimo Ralio, Vilniaus Šolomo Aleichemo 

ORT,  Utenos A. Šapokos, Širvintų raj. Musninkų, Ignalinos, Anykščių J. Biliūno  gimnazija, Kyviškių pagrindinė mokykla (bendri projektai, renginiai, 

patirties sklaida). 

Labanoro regioninis parkas, Ignalinos, Ignalinos Vydiškių gimnazijos, Visagino Verdenės gimnazija (gamtosauginės veiklos). 

Molėtų darbo birža, aukštosios mokyklos (VU, VDU, VGTU, M. Romerio universitetas, Utenos kolegija), VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla, 

Utenos TVC  (profesinio informavimo, karjeros planavimo veiklos). 
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Molėtų krašto muziejus (bendri projektai).  

Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia (tikybos pamokų vedimas,  renginių organizavimas). 

LR Seimo kanceliarija (bendri renginiai).  

Laikraščių „Vilnis“, „Molėtų žinios“, ,,Žalioji Lietuva“, „Žaliasis pasaulis“ redakcijos. 

Šiuolaikinių didaktikų centras (Molėtų gimnazija yra bazinė ŠDC mokykla).  

Lietuvos GO klubo asociacija (GO turnyrai). 

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai (projektai, akcijos, socialinė veikla). 

Lankomumas 

Lankomumo problemas I-II klasių koncentre lemia pats sunkiausias ir sudėtingiausias paauglystės tarpsnis, kuris pasireiškia 

problematišku pamokų lankymu bei motyvacijos mažėjimu, t. y. pamokos blogai lankomos dėl kai kurių mokinių menkos mokymosi motyvacijos, 

pareigos ir atsakomybės stokos (pramiegant, nepasiruošus atsiskaitymo darbams ir pan.), didžiausia problema iškyla su tais mokiniais, kurių šeimose 

yra problemų (išsituokusios, vienas iš tėvų išvykęs į užsienį, gyvena socialinės rizikos šeimose). III-IV klasių mokinių pamokų nelankymo problemos 

dažniausiai kyla dėl mokinių bei jų šeimų socialinių, ekonominių, psichologinių problemų. Mokiniai, atėję į III gimnazijos klasę, neretai nežino, ko 

nori: abejoja, ar siekti vidurinio išsilavinimo, ar eiti mokytis profesijos, ar pasukti į darbo rinką, vykti dirbti į užsienį. Kai kuriems mokiniams, 

Mokslo  
metai

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus praleido iš 
viso pamokų

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus praleido pamokų be pateisinamų 
priežasčių

Vidut. 9-10 kl. 11-12 kl. Vidut. 9-10 kl. 11-12 kl.

2013-2014 91,22 91,58 91,07 12,12 10,9 13,53

2014-2015 97,86 99,35 96,18 13,83 12,02 15,14

2015-2016 102,46 93,69 111,72 11,89 6,66 17,4

https://lt.wikipedia.org/wiki/Mol%25C4%2597t%25C5%25B3_%25C5%25A0v._apa%25C5%25A1tal%25C5%25B3_Petro_ir_Povilo_ba%25C5%25BEny%25C4%258Dia
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pakeitusiems mokyklą, nelengva adaptuotis naujoje aplinkoje. Neretai vyresnių klasių mokiniams iškyla individualių socialinių, psichologinių 

problemų. Bendros dominuojančios pamokų nelankymo priežastys – mokinių sveikatos problemos (dominuoja sezoninės ligos: ūmūs virusiniai 

susirgimai (peršalimas, gripas), sinusitas, gerklės uždegimas, angina, virškinamojo trakto susirgimai), tėvų abejingumas, kontrolės stoka,  per didelis 

pasitikėjimas savo vaiku.  

2015 m. parengtas lankomumo kontrolės tvarkos aprašas apibrėžia lankomumo apskaitos, kontrolės ir gimnazijos nelankymo prevencijos 

tvarką, nuobaudų ir skatinimo sistemą. Gimnazijos mokinių lankomumas yra žymimas E-dienyne TAMO, kiekvieną mėnesį rengiamos ir 

analizuojamos atskirų klasių lankomumo ataskaitos. Kiekvieną rytą socialinė pedagogė fiksuoja vėluojančius į pamokas mokinius. Su mokiniais vyksta 

klasių auklėtojų, pagalbos mokiniui specialistų, administracijos individualūs pokalbiai, aiškinamasi nelankymo priežastys su tėvais, pagalba teikiama 

VGK posėdžiuose. Klasių auklėtojai bendradarbiauja su dėstančiais mokytojais, bent du kartus per metus organizuojami visuotiniai tėvų susirinkimai, 

individualūs pokalbiai pagal poreikį. Kiekvieną mėnesį organizuojamos Tėvų dienos. Mokiniai, jų tėvai su mokytojais aptaria iškilusias problemas. 

Skatinamas pozityvus elgesys: organizuojamas Klasių konkursas (atskira nominacija – geriausiai lankančios klasės), Pažangos konkursas (didžiausią 

pažangą padariusio mokinio konkursas). Ieškoma būdų mokinių sveikatos stiprinimui: skatinamas fizinis aktyvumas (akcija „Ateik – 

pasportuosi“ (mokinių atostogų metu), tradicinės krepšinio varžybos „Aš, tėtis (mama), draugas (-ė)“, „Į mokyklą dviračiu“, sportiškiausios klasės 

rinkimai, tarpklasinės varžybos, neformaliojo ugdymo užsiėmimai, neformaliojo švietimo programos), skatinama sveika mityba (sveiko maisto mugės, 

akcija „Valgyk obuolį lietuvišką“, valgyklos meniu praturtintas sezoninių daržovių valgiais, parengta receptų knyga „Sezoninių valgių receptai“). 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymas  

Mokslo metai Mokiniai, besimokantys pagal 
individualizuotas programas

Mokiniai, besimokantys pagal pritaikytas 
programas

Mokiniai, kuriems pritaikomi 
mokymo/si būdai

Iš viso

2016-2017 m.m. 7 24 28 59 (12 proc.)

2015-2016 m.m. 6 16 28 50 (11 proc.)

2014-2015 m.m. 6 17 28 51(12 proc.)
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Per metus vyko 5–8 specialiųjų poreikių mokinių vertinimai. Mokytojai rengia individualizuotas bei pritaikytas programas arba numato 

pagalbos teikimo būdus pagal patvirtintas formas. I-II klasių mokiniai, kuriems PPT skirta individualizuota programa, pagal galimybes (antradieniais – 

ketvirtadieniais) mokosi su specialiąja pedagoge pagal direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį mišriose grupėse. 2014-2016 m. visi specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokiniai, besimokantys pagal individualizuotas programas, gavo ne mažesnį specialiojo pedagogo pagalbos kiekį, nei nurodyta PPT 

rekomendacijose. Socialinio pedagogo ir psichologo pagalba teikiama atsižvelgiant į PPT rekomendacijas ir Vaiko gerovės komisijos siūlymą.  

Nepatenkinamais pažymiais mokėsi vidutiniškai 1 proc. spec. poreikių mokinių.  Kasmet mažėja mokinių, pereinančių į kitą ugdymo įstaigą. 

Dalis mokinių, keičiančių ugdymo įstaigą, yra nepažangūs (2013-2014 m. m. – 5 iš 13, 2014-15 m. m. 1 iš 9, 2015-2016 m. m. – 4 iš 8). Spec. 

pedagogė ir ugdymo karjerai specialistė padėjo šiems mokiniams pasirinkti tolimesnę ugdymosi kryptį. 

Kasmet specialioji pedagogė tiria specialiųjų poreikių mokinių savijautą. Dauguma specialiųjų poreikių mokinių gerai integruojasi 

bendruomenėje, aktyviai dalyvauja neformaliajame ugdyme (keliautojų būrelyje – 2 mokiniai, aerobikos būrelyje – 2 mokiniai,  jaunojo dailininko 

būrelyje – 1 mokinys, jaunųjų šaulių būrelyje – 3 mokiniai, „Mes europiečiai“– 3 mokiniai, chore – 3 mokiniai, etnografiniame ansamblyje  – 3 

mokiniai). Spec. poreikių mokiniai įtraukiami į akcijas, konkursus, projektus. LR  Seimo narės D. Mikutienės inicijuotoje akcijoje, skirtoje Vaikų 

gynimo dienai, „Plauk garlaiviu Trakuose“  ir respublikiniame piešinių konkurse „Mes piešiame Lietuvą“ dalyvavo 3 mokiniai, vienas iš jų tapo 

laimėtoju. Piešinys publikuojamas  kataloge „Mes piešiame Lietuvą“. Ugdymo karjerai projektuose Jaunimo departamento projekte „Pažink gamybą 

kitaip“ dalyvavo 5 specialiųjų poreikių mokiniai, Molėtų krašto verslininkų asociacijos projekte „Kurkime verslą Molėtų krašte“ –  5 specialiųjų 

poreikių mokiniai. Teikiant specialiojo pedagogo pagalbą, išryškėja mokinio stiprybės, galimybės, mokiniai įgyja didesnį pasitikėjimą savimi. Visa tai 

kelia motyvaciją. Kai kurių mokinių mokymosi motyvacija silpna. Tėvų lūkesčiai neatitinka vaikų gebėjimų, tėvai nepakankamai bendradarbiauja su 

pagalbos specialistais.  

Pažangumas ir kokybė 

Mokslo metai 2013-2014 m. m. 2014-2015 m. m. 2015-2016 m. m. 

Pažangumas 91,74 proc. 87,05 proc. 87,95 proc.
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PUPP rezultatai 

Brandos egzaminų rezultatai  

2014 m. gimnazijoje vienas abiturientas vidutiniškai pasirinko 4,04 egzamino (Lietuvoje – 3,38), iš jų – 3,71 valstybinio egzamino 

(Lietuvoje – 2,43). Daugiausiai abiturientų neišlaikė matematikos egzamino – 15,79 proc. (Lietuvoje – 11,67 proc.). Geografijos ir gamtos mokslų 

(fizikos, chemijos, biologijos) egzaminus išlaikė visi jį pasirinkę abiturientai. Daugiausiai aukščiausių įvertinimų (daugiau nei Lietuvoje) surinko 

biologijos (22,86 proc.), informacinių technologijų (30 proc.) ir fizikos (18,18 proc.) egzaminų kandidatai. Gamtos mokslų egzaminus pasirinkusių 

kandidatų egzaminų rezultatų ir metinio pažymio, įvertinimų lygiai,  neatitikimas yra mažiausias (apie 25 proc.), o geografijos, istorijos, užsienio 

kalbos daugiau kaip pusės laikiusių egzaminus egzamino įvertinimo ir metinio pažymio lygis neatitiko. 

Kokybė 0,28 0,28 0,28

Dalykas Įvertinimų vidurkis 
respublikos 

Įvertinimų vidurkis 
Savivaldybės

Įvertinimų vidurkis 
Gimnazijos

Lietuvių kalba 6,54 6,27 6,64

Matematika 5,76 5,65 6,08

Brandos egzaminai Neišlaikė mok.  sk. (proc.) 16-35mok. sk. (proc.) 36-85mok. sk. (proc.) 86-99mok. sk. (proc.) 100 mok. sk. (proc.)

Lietuvių k. 22 (16,3) 65 (48,1) 36 (26,7) 10 (7,4) 2 (1,5)

Užsienio k. (anglų) 4 (3,8) 39 (37,1) 46 (43,8) 15 (14,3) 1 (1,0)

Užsienio k. (rusų) 0 4 (57,1) 3 (42,9) 0 0
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2015 m. Molėtų gimnazijos vienas abiturientas vidutiniškai rinkosi 3,96 egzamino (Lietuvoje – 3,42)  iš jų – 3,6 valstybinio (Lietuvoje – 

2,63). Neišlaikiusių egzaminus mokinių dalis šiek tiek didesnė nei Lietuvoje yra tik lietuvių kalbos ir literatūros (10,08 ir 10,6 proc.) bei užsienio 

kalbos (anglų) (0,25 ir 0,76 proc.). Visų kitų egzaminų neišlaikiusių yra mažiau nei visoje Lietuvoje, o informacinių technologijų, biologijos, chemijos, 

fizikos, istorijos, geografijos egzaminą išlaikė visi jį pasirinkusieji. Aukščiausius valstybinių brandos egzaminų įvertinimus gavo 7 abiturientai: anglų 

kalbos – 3, biologijos – 3, informacinių technologijų – 1. Abiturientų išlaikytų valstybinių brandos egzaminų vidurkiai: biologijos – 70, anglų klb.– 60, 

informacinių technologijų –58, istorijos – 55, geografijos – 52, chemijos – 51, fizikos – 46, matematikos– 41, lietuvių kalbos ir literatūros egzamino – 

39. 

Matematika 15 (14,5) 49 (47,6) 30 (29,1) 8 (7,8) 1 (1,0)

IT 9 (37,5) 10 (41,7) 3 (12,5) 2 (8,3) 0

Biologija 0 9 (25,0) 19 (52,8) 8 (22,2) 0

Chemija 0 13 (48,1) 10 (37,1) 4 (14,8) 0

Fizika 1 (5,3) 8 (42,1) 10 (52,6) 0 0

Istorija 5 (4,7) 58 (54,7) 40 (37,8) 3 (2,8 0

Geografija 0 15 (48,4) 16 (51,6) 0 0

Brandos egzaminai Lietuvoje Molėtų r. Molėtų gimnazijoje

neišlaikė 16-35 36-85 86-99 neišlaikė 16-35 36-85 86-99 neišlaikė 16-35 36-85 86-99

Lietuvių k. 10,08 41,4 37,28 10,1 9,03 45,81 36,77 8,39 10,61 44,7 37,12 7,58

Užsienio k. (anglų) 0,25 12,56 60,34 21,68 0,61 18,29 65,24 14,02 0,76 15,27 66,41 15,27

Matematika 8,95 41,65 38,37 8,74 5,88 47,06 43,7 3,36 4,3 49,46 41,94 4,3
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2016 m. gimnazijos vienas abiturientas vidutiniškai rinkosi 4,29 egzamino (Lietuvoje – 3,47)  iš jų – 3,78 valstybinio (Lietuvoje – 2,7). Tik 

lietuvių kalbos ir matematikos egzaminą daugiau gimnazistų neišlaikė nei Lietuvos vidurkis. Dar keli abiturientai neišlaikė anglų kalbos egzamino, o 

visi kiti pasirinktus egzaminus išlaikė. Aukščiausius valstybinių brandos egzaminų įvertinimus gavo 3 abiturientai:  matematikos – 1, informacinių 

technologijų – 2. IT, biologijos, fizikos ir geografijos  egzaminus laikiusių rezultatų vidurkis yra aukštesnis nei visų Lietuvos atitinkamų egzaminų 

kandidatų: IT  (Lietuvos 58,4, gimnazijos – 62,9), biologijos (Lietuvos 47,9, gimnazijos – 50,2), fizikos (Lietuvos 53, gimnazijos – 56), geografijos 

(Lietuvos 48,4, gimnazijos – 49,6).  

IT 0,08 40,49 27,36 17,39 0 23,81 52,38 19,05 0 22,22 55,56 16,67

Biologija 4,17 35,39 44,91 14,14 0 15,25 50,85 28,81 0 10 52 32

Chemija 3,82 31,87 53,39 10,02 0 29,41 58,82 11,76 0 27,59 58,62 13,79

Fizika 4,47 36,15 47,52 10,13 0 36,67 60 3,33 0 35,29 64,71 0

Istorija 0,51 28,94 62,38 7,85 0 21,43 69,39 9,18 0 21,18 69,41 9,41

Geografija 1,91 41,04 53,62 3,21 0 16 33 5 0 27,27 61,36 11,36

Egzaminai Lietuvoje  (proc.) Molėtų r. (proc.) Molėtų gimnazijoje (proc.)

neišlai
kė

16-35 36-85 86-99 neišlaik
ė

1 6 - 3
5

3 6 - 8
5

8 6 - 9
9

neišlai
kė

16-35 3 6 - 8
5

86-99

Lietuvių k. 10 43,41 35,74 9,98 16,81 47,9 3 1 , 0
9

4,2 17,71 43,75 3 4 , 3
8

4,17

Užsienio k. (rusų) 0,65 4,78 44,54 39,37 0 25 75 0 0 33,3 6 6 , 6
7

0

Užsienio k. (anglų) 2,1 21,56 52,79 19,52 2,96 3 5 , 5
6

4 6 , 6
7

1 2 , 5
9

0,96 29,81 50 16,35
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Matematika 10,53 46,4 34,34 6,54 17,86 5 2 , 6
8

2 2 , 3
2

6,25 13,64 53,41 25 6,82

IT 6,54 31,73 29,46 2 1 , 2 9  
(10,99)

0 42,11 3 6 , 8
4

5,26 0 18,18 5 4 , 5
5

9 , 0 9 
(18,18)

Biologija 4,47 38,01 47,98 9,24 3,39 4 7 , 4
6

4 2 , 3
7

6,78 0 35,56 5 5 , 5
6

8,89

Chemija 1,46 18,45 61,38 17,58 5 45 35 15 0 33,33 4 6 , 6
7

20

Fizika 1,75 28,66 56,64 1,78 0 2 3 , 5
3

7 0 , 5
9

5,88 0 0 100 0

Istorija 1,63 46,95 47,74 3,61 0 5 8 , 3
3

3 9 , 2
9

2,38 0 60,87 3 6 , 2
3

2,9

Geografija 1,28 38,83 59,39 3,21 0 2 5 , 6
4

7 4 , 3
6

0 0 19,35 8 0 , 6
5

0

Išsilavinimo 
įgijimas, tolimesnė 
veikla

2013-2014 
m.m.

2014-2015 m.m. 2015-2016 m. m.

Įgijo vidurinį 
išsilavinimą

98 proc. 97 proc. 98 proc.

Įstojo į aukštąsias 
mokyklas 

72 proc. 79 proc. 75 proc.
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Pasiekimai, laimėjimai 

2014-2015 m. m. rajono dalykinėse olimpiadose dalyvavo 165 mokiniai. Užėmė prizines vietas  66 mokiniai. Mokinė dalyvavo tarptautiniame 

Goethe‘s Instituto  projekte „Baltijos jūros tyrėjas“  ir gavo stipendiją dalyvauti tarptautinėje stovykloje Vokietijoje. Laimėtos  53 prizinės vietos 

įvairiose respublikos olimpiadose (istorijos),  konkursuose (dainuojamosios poezijos, Vinco Kudirkos dailyraščio konkursas „Rašom“, Jaunųjų 

filologų, kalbų Kengūra, „Olympis “, poezijos „Pavasario balsai“, „Mano kišenpinigių istorija“), viktorinose (,,Po žvaigždėtu dangum“), projektuose 

(vertimų ir iliustracijų „Tavo žvilgsnis“),  festivalyje ( „Mes Lietuvos vaikai“), sporto varžybose („Basketnews.lt Lietuva“, futbolo). 

2015-2016 m. m. rajono dalykinėse olimpiadose dalyvavo 153 mokiniai, 79 mokiniai užėmė prizines vietas. Mokiniai  užėmė 162 prizines 

vietas įvairiose respublikos olimpiadose (ekonomikos ir verslo), konkursuose (Lietuvos mokinių epistolinio rašinio „Laiškas bendraamžiui“,  „Už 

Raseinių ant Dubysos“, „Bebras“, „Olympis “,  jaunųjų matematikų, Olimpinės fotografijos, „Kūrybos paukštė“, meninio skaitymo, „Dailininko 

knyga“), viktorinoje (,,Po žvaigždėtu dangum“), projekte  („Tavo žvilgsnis“),  sporto žaidynėse ( futbolo, rankinio). 

VGTU klasė  

2015 m. gimnazijoje įsteigta VGTU klasė, kurioje mokosi gabūs matematikai, fizikai, ekonomikai, biologijai, chemijai, ekonomikai mokiniai 

(2015-2016 m. m. – 61 mok., 2016-2017 m. m. – 73 mok.). Populiariausia yra biochemijos klasė. Trims abiturientams 2016 m. buvo įteikti VGTU 

Įgijo pagrindinį 
išsilavinimą

96 proc. 96 proc. 93 proc.

Tęsia mokslą 11 
kl. 

78 proc. 84 proc. 77 proc.

Mokosi 
profesinėse 
mokyklose 

19 proc. 17 proc. 17 proc.

Dirba 2 - 1

Išvyko į užsienį 1 1 5
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klasių baigimo pažymėjimai. VGTU klasių mokiniai tris kartus per mokslo metus  vyksta į universitetą, dalyvauja paskaitose, atlieka laboratorinius 

darbus. Baigiamojoje VGTU klasių mokslo metų konferencijoje parengti du Molėtų gimnazistų pranešimai.  

Pagalbos teikimas 

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimą gimnazijoje koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir socialinis pedagogas. Socialinis pedagogas 

rengia gimnazijos socialinės situacijos įvertinimą (pagal klasių socialinius pasus), stebi mokinių elgesį (pagal iškilusį poreikį), atlieka individualų mokinio 
socialinį įvertinimą, vykdo socialinius – pedagoginius tyrimus (patyčių paplitimas ir prevencija, rūkymo prevencija, naujų mokinių socialinė adaptacija), 
dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje, prevenciniuose projektuose bei akcijose, koordinuoja nemokamą mokinių maitinimą, pavėžėjimą, teikia 
individualias konsultacijas mokiniams, jų tėvams (globėjams), klasių auklėtojams, mokytojams.  
           39 mokiniams teikiama nuolatinė socialinė pedagoginė ir psichologinė pagalba:  2014-2015 m. m. – aiškintasi 141 drausmės pažeidimo atvejis: 56 - 
pirmokų, 47 – antrokų, 16 – trečiokų, 22 - ketvirtokų.  2015-2016 m. m.  aiškintasi 107 drausmės pažeidimo atvejai: 51 – pirmokų, 27 – antrokų, 8 – trečiokų, 
21 – ketvirtokų. Rugsėjo pradžioje organizuojama naujokų adaptacijos  diena, kai supažindinama su gimnazijos tvarka, duoda teigiamų rezultatų, nes mažėja 
drausmės pažeidimo atvejų. 

Mokiniai akcentuoja gerus tarpusavio santykius, nuoširdų mokytojų darbą, gerus mokinių pasiekimus, saviraiškos galimybes. Atliekami 

adaptacijos, mokymosi stiliaus, ugdymosi srities pasirinkimo tyrimai, apklausos, kurios rodo, kad gimnazijoje vyrauja geras mikroklimatas, mokiniai 

jaučiasi saugūs ir dažniausiai dėl šių priežasčių renkasi gimnaziją, kurioje siekiama sukurti besimokančią bendruomenę, teikti kokybiškas ugdymo 

paslaugas, ugdyti kultūringą, savarankišką asmenybę.  

Ryškėjantys šalyje negatyvūs socialiniai reiškiniai (jaunų žmonių polinkis į alkoholizmą ir narkomaniją, vertybių krizė, mokinių, augančių 

nepilnose šeimose, skaičiaus didėjimas) skatina gimnazijos bendruomenę ieškoti įvairių šių problemų sprendimo būdų.  

Gimnazijoje vyrauja geri mokinių ir mokytojų santykiai. Vertybinės mokinių nuostatos veiksmingai formuojamos pamokose, renginiuose, 

neformalaus ugdymo būreliuose, beveik visi mokiniai tenkina savirealizacijos reikmes. Mokinių inicijuotas ir gimnazijos bendruomenės (mokiniai, 

tėvai, mokytojai) aptartos ir priimtos Mokinių elgesio taisyklės, Gimnazisto kompetencijų aplankas, Gamtosauginis kodeksas, Tolerancijos kodeksas 

įpareigoja visus bendruomenės narius laikytis jo nuostatų ne tik gimnazijoje, bet ir už jos ribų.  

Neformalusis ugdymas 
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Neformaliojo švietimo programų pasiūla orientuota į gimnazijos tradicijas ir galimybes, bendruomenės narių lūkesčius ir mokinių poreikius. 

Gimnazija mokiniams siūlo platų ir savitą neformaliojo švietimo pasirinkimą. Mokiniai dalyvauja įvairiose neformaliojo ugdymo veiklose. Iš viso 

skirta neformaliojo ugdymo  2014 - 2015 m. m. – 58 valandos, 2015-2016 m. m. – 52 valandos, 2016-2017 m. m. – 46,5 valandos. Jos panaudojamos: 

meno kolektyvams, meninei raiškai, pilietiniam ugdymui, sportui ir sveikai gyvensenai, ekologiniam ir gamtosauginiam ugdymui. 2014-2015 m. m. 

 mokinių skaičius būreliuose – 52,6 proc.  2015-2016 m. m. –  38,8 proc. 2016-2017 m. m. – 44,3 proc. Kasmet analizuojami mokinių dalyvavimo 

popamokinėje veikloje rezultatai, tiriami neformaliojo ugdymo  poreikiai. 

Veiklos įsivertinimas  
Molėtų gimnazijoje kasmet vykdomas įsivertinimas. Įsivertinimo grupė analizuoja surinktą informaciją, parengia ataskaitą, pristato 

išvadas bei siūlymus veiklos gerinimui mokytojų tarybos posėdyje, sudaro galimybę susipažinti su tyrimo rezultatais visai bendruomenei. Įsivertinimo 

išvados rodo mokinių motyvacijos stoką. Ankstesniais metais daugiau dėmesio skirta mokinių motyvacijos ugdymui skatinti (Garbės galerija, Alumni 

stipendininkų fotonuotraukų galerija, darbų parodos, Padėkos raštai, A. Adamkienės paramos ir labdaros fondo projektai: Dailininkų, Verslo, Jaunųjų 

gidų  mokykla, projektas „Dainuokime kartu“, pereinamoji tinklinio taurė). Pastaruosius dvejus metus siekiama skatinti mokymosi motyvaciją ugdant 

mokinių sąmoningumą, skatinant mokinių asmeninę pažangą (Refleksijos diena, kompetencijos aplankas, Šauniausios klasės konkursas (nuo 2016 

-2017 m. m. – Klasių konkursas), Pažangos konkursas, VGTU klasė, suteikiant pagalbą mokantis (konsultacijos). 

Bendradarbiavimas su tėvais 

Aktyvesnė tapo mokinių tėvų (globėjų) veikla gimnazijoje: tėvai dalyvauja vertinant gimnazijos pažangos procesus (pažangos 

įsivertinimo anketa), lankosi tėvų dienose, Talentų šventėse, Naujametiniame karnavale, dirba Gimnazijos taryboje, Tėvų komitete. Tvarus mokinių 

tėvų ir gimnazijos bendradarbiavimas, aktyvus tėvų įsitraukimas į gimnazijos bendruomenės veiklas padeda siekti gimnazijos veiklos pažangos, skatina 

glaudesnius bendruomeninius ryšius. Tėvai pasitiki čia dirbančiais mokytojais, apie gimnaziją atsiliepia kaip apie saugią, jaukią ir unikalią ugdymo 

įstaigą.  
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5. GIMNAZIJOS STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ (SSGG) 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS

Tradicijos ir ritualai. 
Asmenybės raidos lūkesčiai. 
Gimnazijos vaidmuo vietos bendruomenėje.  
Gimnazijos įvaizdis ir viešieji ryšiai.  
Neformalusis ugdymas.  
Klasės valdymas.  
Mokinių pasiekimai olimpiadose, varžybose, konkursuose, projektinėje 
veikloje.  
Bendroji rūpinimosi mokiniais politika.  
Socialinė pagalba.  
Turto vadyba.  
Aukšti biologijos, fizikos, geografijos, IT valstybinių brandos egzaminų 
rezultatai. 

Išmokimo stebėjimas.  
Mokymasis bendradarbiaujant.  
Vertinimas kaip ugdymas. 
Tėvų švietimo politika.  
I, II, IV aukštų patalpų estetinis vaizdas. 
Lietuvių kalbos brandos egzaminų rezultatai. 
Mažėjanti mokinių mokymosi motyvacija. 
Mokinių elgesio kultūros stoka.

GALIMYBĖS GRĖSMĖS
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6. STRATEGINIS PLANAS  2017-2019 M. 
FILOSOFIJA  Kaitos siekis – kiekvieno sėkmė. 

VIZIJA  Brandi, pažangos siekianti bendruomenė. 

MISIJA  Bendruomeniškoje aplinkoje, teikiant kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, siekti kiekvieno pažangos. 

VERTYBĖS 

• Atsakomybė  

• Tolerancija 

• Bendruomeniškumas 

Prioritetas: Paveikus  brandžios asmenybės ugdymas 

Gimnazijos pastato renovacija. 
Vaiko gerovės komisijos darbo efektyvumo didinimas. 
Papildomi finansavimo šaltiniai. 
Bendradarbiavimo su tėvais (globėjais) formų įvairovė. 
Ugdymas kitose aplinkose. 
Karjeros planavimas. 
Tarpdalykinė integracija. 
Dėmesys gabių mokinių ugdymui. 
Ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas. 
Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose.  
Gimnazijos tradicijų puoselėjimas. 
Mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 

Mažėjantis mokinių skaičius. 
Mokinių gyvenamosios aplinkos ekonominės, socialinės problemos. 
Specialiųjų poreikių mokinių skaičiaus didėjimas. 
Daugėja šeimų, stokojančių socialinių įgūdžių  
Daugėja tėvų, neturinčių tėvystės įgūdžių, skaičius.  
Daugėja mokinių iš išsiskyrusių šeimų skaičius.  
Daugėja šeimų, kurių vienas iš tėvų gyvena ir dirba užsienyje.  

Tikslas: Kurti palankią brandžios asmenybės ugdymui ir ugdymuisi gimnazijos aplinką.
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Uždaviniai Strateginės veiklos kryptys Laukiamas rezultatas Laikas Atsakingi Lėšos 
(eurais)

Užtikrinti funkcionalią, 
estetišką, skatinančią 
kūrybiškumą  edukacinę 
gimnazijos aplinką

Gimnazijos pastato 
renovacijos vykdymas.

Higienos normas atitinkančios, 
 estetiškos, funkcionalios, 
renovuotos gimnazijos patalpos. 

iki 2019 m. 
 gruodžio 
mėn.

Direktoriaus 
pavaduotojas 
administracijos ir 
ūkio reikalams

2081258

Tinkamas mokymosi erdvių 
paskirstymas ir naudojimas, 
funkcionalus ir estetiškas 
kabinetų įrengimas.

Visus mokytojus tenkina jų ir jų 
mokinių darbo sąlygos. Lengvai 
transformuojamos mokymosi 
erdvės, atnaujintos spintos mokymo 
priemonės. 

2017 –2019 Direktoriaus 
pavaduotojas 
administracijos ir 
ūkio reikalams. 
Kabinetų 
vadovai

Kasmet 
po 1000

Tinkamas aprūpinimas 
mokymo priemonėmis ir 
 vadovėliais.  

75 proc. mokytojų tenkina turimos 
mokymo priemonės ir vadovėliai.

2017 –2019 Direktoriaus 
pavaduotojas 
administracijos ir 
ūkio reikalams. 
Bibliotekos 
vedėja

21000

Biologijos laboratorijos 
įsteigimas.

Įsteigta funkcionali, moderni 
laboratorija, kurioje vyksta visos 
biologijos pamokos.

2017 m. 
rugsėjo mėn.

Direktoriaus 
pavaduotojas 
administracijos ir 
ūkio reikalams

200

Gimnazijos muziejaus 
panaudojimas ugdymui.

Kasmet sukuriamos dvi edukacinės 
programos, muziejuje vyksta ne 
mažiau  kaip 40-50 užsiėmimų per 
metus.

2017–2019 Dalykų 
mokytojai
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Spintelių  mokinių daiktams 
papildymas.

Ne mažiau kaip 90 proc. mokinių 
aprūpinti spintelėmis  asmeniniams 
daiktams.

Kasmet po 
50 spintelių

Direktoriaus 
pavaduotojas 
administracijos ir 
ūkio reikalams

1200

Efektyvus laboranto 
galimybių panaudojimas.

Visus gamtos mokslų mokytojus 
tenkinanti laboranto pagalba.

2017-2019 Administracija 0,5 etato

Kūrybiškas netradicinių 
erdvių panaudojimas 
ugdymui(si). 

Kiekvienas mokytojas suplanuoja ir 
įgyvendina  ne mažiau kaip 2 
pamokas su kiekviena klase per 
mokslo metus netradicinėse erdvėse 
(už klasės ar mokyklos ribų).

2017-2019 Dalykų 
mokytojai

Bibliotekos – informacinio 
centro veiklos aktyvinimas.

 Per mėnesį bibliotekoje 
organizuojami ne mažiau kaip 2  
edukaciniai renginiai, kuriuose 
dalyvauja  apie 70 mokinių. 

2017-2019 Bibliotekos 
vedėja

Užtikrinti mokinių saugumą ir 
gerą savijautą gimnazijoje, 
skatinant socialinį ir emocinį 
ugdymą

Efektyvi socialinė, 
psichologinė,  specialioji 
pagalba.

Pagal poreikį visi mokiniai gauna 
socialinę, psichologo, spec. 
pedagogo pagalbą. Patys mokiniai 
geba ieškoti pagalbos ir ją priima. 
Spec. poreikių mokiniai dalyvauja 
ne mažiau kaip  vienoje 
popamokinėje veikloje.

2017 –2019 Pagalbos 
mokiniui 
specialistai

Savanorystės akcijų, 
ugdančių pagarbą, 
atsakomybę už šalia esantį, 
organizavimas.

Kiekvienas gimnazijos 
bendruomenės narys per metus 
dalyvauja ne mažiau kaip vienoje 
savanorystės akcijoje.

2017 –2019 Administracija, 
klasių auklėtojai 
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Prevencinių programų, 
projektų įgyvendinimas. 

Per metus įgyvendinamas ne mažiau 
kaip vienas prevencinis projektas, 
kurio veiklose dalyvauja dauguma  
tikslinės grupės  gimnazistų. 
Visi  mokiniai įtraukiami į 
prevencinės programos veiklas.

2017-2019 Pagalbos 
mokiniui 
specialistai, 
administracija.

Projektų 
lėšos

Tikslas: Gerinti mokinių mokymosi pasiekimus, ugdant atsakomybę už savo pasiekimus.              

Siekti mokymosi paradigma 
grįsto ugdymo

Tyrinėjamos ir išbandomos 
naujos mokymosi strategijos. 

Mokytojai dalinasi patirtimis: kartą 
per pusmetį dalinamasi patirtimi 
metodinėje grupėje, kartą per metus 
– gimnazijos mokytojų 
bendruomenėje.

2017 –2019 Dalykų 
mokytojai, 
administracija.

1500

Efektyvi psichologo, klasės 
auklėtojo pagalba 
mokiniams, ugdant 
 mokymosi motyvaciją, 
atsakomybę už mokymosi 
rezultatus.

30 proc. dalykų pasiekimai gerėjo. 2017 –2019 Psichologas 
Klasių auklėtojai

Mokinių skaičiaus grupėse 
optimizavimas.

Visos mobilios grupės formuojamos 
pagal gimnazijos ugdymo plano 
rekomendacijas

Rugsėjo 
mėn.

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui

Mokinių asmeninių tikslų  
aptarimas, veiksmų 
planavimas,  siekiant sėkmės 
ir pažangos.

80 proc. mokinių teigia, kad jie 
siekia sėkmės mokydamiesi ar 
 popamokinėje veikloje ir  per 
savaitę bent kartą patiria sėkmę 
gimnazijoje. 80 proc. mokinių 
asmeninę pažangą vertina teigiamai, 
mokytojai taip pat vertina mokinių 
pasiektą pažangą.

Rugsėjo, 
vasario mėn.

Dalykų 
mokytojai 
Klasių auklėtojai

500
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Mokinių įtraukimas į 
pamokos planavimą. 

Mokiniai iqes.online sistemoje 
pamokas gimnazijoje vertina kaip 
įdomias ir įtraukiančias (įvertinimų 
 vidurkis iki 3,0)

2017-2018 Dalykų 
mokytojai. 
administracija

Mokinių aukštesniųjų 
mąstymo gebėjimų ugdymas.

Mokymosi kokybė pakils nuo 0,23 
 iki 0,25. 
Mokinių egzaminų ir PUPP 
rezultatų aukštesniojo lygmens 
vertinimai atitinka Lietuvos vidurkį.

2017-2019 Dalykų 
mokytojai 

Administracija

Dalykinių ir bendrųjų 
kompetencijų 
(komunikavimo, mokėjimo 
mokytis, pažinimo) ugdymas.

Kasmet Goethe‘s instituto 
inicijuojamose veiklose dalyvauja 
20 mokinių. Kasmet VGTU klasių 
veikloje dalyvauja daugiau kaip 60 
mokinių, apie 30 gauna VGTU 
klasės baigimo pažymėjimą. 
Kasmet organizuojama bent viena 
nauja veikla gimnazijoje (modulis, 
būrelis, projektas). Visuose 
neformaliojo ugdymo planuose 
nurodomos ugdomos mokinių 
kompetencijos. Mokiniai geba 
įsivertinti įgytas kompetencijas.

2017-2019 Administracija 
Dalykų 
mokytojai

Savivaldaus mokymosi 
skatinimas.

Ne mažiau kaip 70 proc. mokinių 
mokosi, suvokdami šios veiklos 
prasmę, daugumoje pamokų 
mokiniai įtraukiami keliant 
pamokos uždavinius. Visi 
gimnazistai turi ir pildo 
Kompetencijų aplanką.

2017-2019 Dalykų 
mokytojai
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Savalaikio ir savanoriško 
mokymosi pasiekimų 
vertinimo skatinimas.

Dauguma mokinių įsivertina savo 
veiklos rezultatus. 90 proc. mokinių 
ir mokytojų Refleksijos dieną 
vertina palankiai.

Vasario 
mėn., 
birželio mėn.

Dalykų 
mokytojai

Gerinti ugdymo/si kokybę, 
atsižvelgiant į gimnazijos 
veiklos kokybės išorinio 
vertintojų  siūlomus  
tobulintinus gimnazijos veiklos 
aspektus: išmokimo 
stebėjimas, mokymasis 
bendradarbiaujant, vertinimas 
kaip ugdymas.

 Molėtų gimnazijos veiklos 
tobulinimo veiksmų plane 
numatytų veiklų vykdymas.

Bent 60 proc. mokinių daro pažangą 
vertinant jų mokymosi rezultatus. 
Kasmet ne mažiau kaip 0,5 proc. 
aukštesnis gimnazijos pažangumas.

2016-2019 Administracija 

Tikslas: Ugdyti kūrybišką, atvirą, reflektyvią, mokymosi kultūrą kuriančią  gimnazijos bendruomenę.

Skatinti saviraiškų dalyvavimą 
gimnazijos gyvenime.

Tradiciniai renginiai, naujų 
veiklų, inicijuotų 
bendruomenės narių, 
organizavimas.

Per metus organizuojama bent viena 
veikla bendruomenei, kurią 
inicijavo mokiniai. 
Tradiciniuose renginiuose dalyvauja 
dauguma gimnazistų.

2017-2019 Neformaliojo 
ugdymo vadovai 
Klasių auklėtojai 
Mokinių taryba

Mokinių ir mokytojų 
 įsitraukimas į projektinę 
veiklą.

Per metus įgyvendinamas ne mažiau 
kaip vienas tarptautinis mainų 
 projektas.  
Gimnazijos bendruomenės 
komandos (ne mažiau kaip po 50 
mokinių) kasmet dalyvauja bent 
trijuose šalies projektuose.

2017-2019 Administracija 
Dalykų 
mokytojai
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Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečio minėjimo renginių 
plano Molėtų gimnazijoje 
įgyvendinimas.

Kiekvienas mokinys savanoriškai 
dalyvauja nors dviejuose Lietuvos 
valstybės atkūrimo  šimtmečio 
minėjimo renginiuose.

2018

Ugdyti reflektyvią – kritiškai 
veiklą vertinančią ir rezultatus 
įsivertinančią asmenybę

Mokinių pasiekimų 
įsivertinimas ir veiklos 
planavimas . Refleksijos 
dienos organizavimo 
tobulinimas.

80 proc. mokinių patiria mokymosi 
sėkmę, priima naujus iššūkius kaip 
kelią į tobulėjimą, adekvačiai ir 
kritiškai vertina realybę.

Vasario mėn. Dalykų 
mokytojai, klasių 
auklėtojai, 
administracija

Mokytojų veiklos 
įsivertinimas.

Visi mokytojai kasmet pildo 
savianalizės anketas, kurias aptaria 
metodinėse grupėse ir susitikimuose 
su administracija.

Birželio mėn. Dalykų 
mokytojai, 
administracija

Kompetencijų, padedančių 
projektuoti karjerą, 
galimybių didinimas.

90 proc. III kl. mokinių nebekeičia 
sudaryto individualaus ugdymo 
plano, yra numatę pasirenkamą  

studijų kryptį.

2017-2019 Ugdymo karjerai 
konsultantas 
Klasių auklėtojai 

Gimnazijos bendruomenės 
įsitraukimas į veiklos 
įsivertinimą, jo rezultatų 
analizę ir jų panaudojimą 
veiklos planavimui.

Ne mažiau kaip 70 proc. gimnazijos 
bendruomenės narių dalyvauja 
įsivertinimo procesuose ir 
įvairiomis formomis įtraukiami į 
veiklos planavimą.

2017-2019 Administracija 
Veiklos 
įsivertinimo 
grupė

Skatinti ryšius tarp mokinių, 
mokytojų ir tėvų, kurie 
prisidėtų prie ugdymo tikslų 
įgyvendinimo.

Molėtų gimnazijos veiklos 
tobulinimo plano veiklų 
įgyvendinimas tobulinat tėvų 
švietimo organizavimą.

Bent 60 proc. mokinių daro pažangą 
vertinant jų mokymosi rezultatus. 
Kasmet ne mažiau kaip 0,5 proc. 
aukštesnis gimnazijos pažangumas.

2017-2019 Administracija, 
Klasių auklėtojai 
Pagalbos 
mokiniui 
specialistai
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Bendradarbiavimas su 
mokinių tėvais siekiant 
mokinio pažangos.

Ne mažiau kaip 40 proc. tėvų 
dalyvauja bent viename tėvų 
susirinkime per mokslo metus. 
Visų nepažangių mokinių tėvai 
įtraukiami į problemos sprendimą, 
siekiant  gerinti mokymosi 
rezultatus.

2017-2019 Vaiko gerovės 
komisija 
Klasių auklėtojai

Bendruomeniškumo 
skatinimas, įtraukiant tėvus, 
socialinius partnerius į 
bendrus renginius.

Per mokslo metus gimnazijos 
renginiuose aktyviai dalyvauja ne 
mažiau kaip 50 mokinių tėvų ir 30 
socialinių partnerių atstovų.

2017-2019 Klasių auklėtojai 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui

Ugdyti tapatumo jausmą. Mokinių poreikio aktyviai 
dalyvauti gimnazijos 
bendruomenės veikloje, 
prisiimti atsakomybę už šios 
veiklos rezultatus skatinimas 
(narystė ir bendrakūra).

Mokiniai didžiuojasi savo buvimu 
gimnazijoje, prisiima 
įsipareigojimus ir aktyviai 
dalyvauja gimnazijos savivaldoje.

2017-2019 Mokinių taryba 
Klasių auklėtojai

Prasmingos  socialinės 
veiklos skatinimas.

Ne mažiau  kaip 50 proc. socialinės 
veiklos valandų mokiniai atlieka 
dalyvaudami socialinėse akcijose 
arba įgyvendindami individualias 
 socialines iniciatyvas

2017-2019 I, II klasių 
auklėtojai

Ugdyti į asmenybės ūgtį 
orientuotas kompetencijas 
(socialinę pilietinę, 
iniciatyvumo ir kūrybingumo, 
asmeninę).

Pilietinių, socialinių, 
kultūrinių akcijų inicijavimas 
ir įsitraukimas į jas.

Kiekvienas gimnazistas per mokslo 
metus dalyvavo bent vienoje 
pilietinėje akcijoje ar renginyje. 
Įgyvendinta Molėtų gimnazijos 
Lietuvos valstybės šimtmečio 
programa. Kiekvienas 
bendruomenės narys dalyvavo bent 
vienoje veikloje.

2017-2019 Klasių auklėtojai 
Neformaliojo 
ugdymo vadovai
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Įvairiose veiklose mokinių 
gebėjimo savarankiškai kelti 
problemas  ir ieškoti jų 
sprendimo kelių ugdymas.

Dauguma mokinių teigia, kad jie 
įtraukiami į problemų sprendimą 
gimnazijoje, atsižvelgiama į jų 
nuomonę  ir iniciatyvas.

2017-2019 Administracija 
Klasių auklėtojai


