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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
2018–2019 mokslo metų gimnazijos veiklos planas parengtas vadovaujantis gimnazijos strateginiu planu 2017–2019 metams, gimnazijos įsivertinimo 

išvadomis bei 2016 vasario 8–12 d. atlikto Išorinio vertinimo išvadomis. 

2018–2019 m. m. veiklos planą parengė darbo grupė, patvirtinta 2018 m. birželio 7 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-168. 

Šiame plane įvardinti svarbiausi gimnazijos praėjusių mokslo metų pasiekimai, problemos, apibrėžti veiklos tikslai ir uždaviniai 2018–2019 mokslo 

metams, numatytos priemonės jiems įgyvendinti.  

II. 2017-2018 M. M. VEIKLOS ANALIZĖ 

Gimnazijoje buvo 15 klasių komplektų, mokėsi 412 mokiniai. Mokslo metų eigoje 2 mokiniai atvyko, 4 išvyko. Gimnazijoje mokėsi  23  globojami 

mokiniai, 14 socialinės rizikos grupei priklausančių mokinių. Nemokamas maitinimas ir aprūpinimas mokinio reikmenimis skirtas 41 mokiniui. Į gimnaziją ir iš 

jos buvo pavežami 169 mokiniai. Gimnazijoje mokėsi 47 (11 proc.) specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių. 

Be pateisinamos priežasties mokiniai praleido 6 proc. (praėjusiais mokslo metais – 8 proc.) visų praleistų pamokų, vienam mokiniui tenka 8,12  (praėjusiais 

mokslo metais – 8,9) be pateisinamos priežasties praleistų pamokų ir šis skaičius kasmet mažėja. 

Gimnazijos pažangumas – 90,93 proc., kokybė – 0,28 (trečdalis mokinių mokosi gerai ir labai gerai).  

Molėtų gimnazijos abiturientai rinkosi daugiau valstybinių egzaminų nei vidutinis Lietuvos abiturientas (gimnazijoje – 4,99 valstybinio egzamino, 

Lietuvoje – 2,7). Abiturientų brandos egzaminų rezultatai yra aukšti: IT egzamino standartizuotas rodiklis 3,7 aukštesnis nei Lietuvos abiturientų, fizikos – 1,9, 

matematikos – 1, biologijos – 0,8, chemijos – 0,9, istorijos – 0,3. Visų egzaminų standartizuotas VBE rodiklis 0,8 didesnis nei Lietuvos abiturientų. Tik 

geografijos, lietuvių kalbos., anglų kalbos jis neigiamas (nuo -0,2 iki -0.1). Net devyni abiturientai gavo aukščiausius 100 balų įvertinimus: anglų kalbos – 4, IT 

–5. 

73 proc. abiturientų įstojo į aukštąsias mokyklas, iš jų 66 proc. į universitetus,  rinkosi VU  rinkosi 56 proc.,  VGTU – 27 proc. 34 proc. abiturientų rinkosi 

studijas kolegijose, 8 proc.– profesinio rengimo centruose,  5 proc. – tarnybą Lietuvos kariuomenėje. 14 proc. abiturientų įsidarbino. 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų  patikras laikė 106 mokiniai, 3 mokiniai atleisti. Matematikos įvertinimo (balais) vidurkis –5,02 (Lietuvoje –4,74;  Molėtų 

savivaldybėje – 4,45). Lietuvių kalbos ir literatūros įvertinimo (balais) vidurkis –6,45  (Lietuvoje – 6,26;  Molėtų savivaldybėje – 5,89). 
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Laimėjimai olimpiadose, konkursuose, varžybose 

Rajoniniai renginiai Tarptautiniai,  respublikiniai, zoniniai renginiai 

 I 

 

II III 

 

Iš 

viso 

 I II III Iš 

viso 

Klasikinio smiginio varžybos 2   2 Širvintų krašto mokyt. A. Kuliešiaus jaunųjų 

matematikų konkursas 

  1 1 

Krepšinio varžybos  1 1  2 Respublikinis moksleivių rašinių konkursas „Ar gera 

būti lietuviu ?“ 

Padėkos 2 

Šaškių varžybos  1  1 Liaudies dailės konkursas „Sidabro vainikėlis“ Padėkos 2 

Rankinio varžybos 1 1  2 Nacionalinė Žalioji olimpiada Diplomas 1 

„Ladygolas“ futbolo varžybos 1   1 Nacionalinis projektas „Pažink valstybę“ Padėka 1 

Teniso varžybos  1  1 Konkursas „Ateities lingvistas“ 1   1 

Geografijos olimpiada „Mano 

gaublys“ 

4 4 3 11 Nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“ Padėka 1 

Anglų kalbos konkursas 1 1  2 Konkursas LABAS Padėkos raštas 1 

Informatikos olimpiada 1 1 2 4 Respublikinis konkursas „Olympis 2018“ pavasario 

sesija 

12 medalių, 68 

diplomai, 27 padėkos 

107 

Geografijos olimpiada 1 1 1 3 Respublikinė viktorina „Po žvaigždėtu dangum“ 1 1  2 

Meninio skaitymo konkursas 1   1 Nacionalinė Žalioji olimpiada (pusfinalis)   1 1 

Istorijos olimpiada 2 2 1 5 Poezijos konkursas skirtas atkurtos Lietuvos 100-mečiui  Padėka 1 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiada  

2 1 2 5 Respublikinis konkursas „Olympis 2017“ rudens sesija 10 medalių, 78 

diplomai ir padėkos 

88 

Chemijos olimpiada 3 3    

Jaunųjų filologų konkursas 2  1 3    

Matematikos olimpiada 5 5 2 12      

Epistolinio rašinio konkursas 1 2  3    

Fizikos olimpiada 2 1  3    

Biologijos olimpiada 3 4 3 10      

Anglų kalbos olimpiada   1 1    

Dailės olimpiada  1  1    

Iš viso    76   209 

Neformaliajam ugdymui skirtos 41,5 val. 21 būrelio veikloje dalyvavo 280 (68 proc.) mokinių (praėjusiais mokslo metais 44,3 proc. mokinių). 
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Vykdyti tarptautiniai projektai 

1.Programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo 2016 m. strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projektas ,,Innovative Generation“ .  

2.Programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo (KA219) bendrojo ugdymo sektoriaus strateginės partnerystės projektas „My career in Europe“.  

3. Goethe’s instituto tarptautinis projektas CLILIG @ LITAUEN „Integruoto dalyko ir vokiečių kalbos mokymas Lietuvos mokyklose“. 

  

Šalies projektai 

1. Valstybinio socialinio draudimo Fondo valdybos pilotinis jaunimo pilietiškumo ir socialinės atsakomybės ugdymo projektas „Nepamiršk parašiuto“. 

2. Gamtosauginės mokyklos veikla. 

3. Sveikatą stiprinančių mokyklų veikla. 

4. Aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“. 

5. Nekilnojamojo kultūros paveldo projektas „Piliakalniai, menantys karaliaus Mindaugo laikus“. 

6. ŠMM ir Lietuvos Vaikų ir Jaunimo Centro projektas „Ar tu plauki?“. 

Gimnazijoje dirbo 44 pedagogai, pagalbos specialistai: specialioji pedagogė, socialinė pedagogė, psichologė (0,75 etato), sveikatos priežiūros specialistė 

(0,5 etato), bibliotekininkė. Sąlyginiam mokytojo etatui tenka 8,3 mokiniai. Pagal kvalifikaciją: 3 (7 proc.) ekspertai, 15 (34 proc.) metodininkų, 22 (50 proc.) 

vyr. mokytojai, 4 (9 proc.) mokytojai. 7 mokytojai – valstybinių brandos egzaminų vertintojai. Kiekvienas mokytojas tobulino kvalifikaciją pagal savianalizėje 

nustatytus tikslus, dalinosi patirtimi, skaitė pranešimus įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Gimnazijoje organizuoti mokymai: „Gabių ir žingeidžių 

vaikų ugdymas“, prevencinės programos „Savu keliu“ mokymai, seminaras klasių vadovams „Klasės vadovas. Misija (ne)įmanoma?“, edukacinė programa Šakių 

rajono Gelgaudiškio mokykloje. 

 

 

 

 



 

5 

 

Finansavimas ir panaudojimas 2017 m. 

Sąmatos straipsnių pavadinimai Skirtos MK lėšos 

(tūkst. Eur) 

Panaudotos MK 

lėšos (tūkst. Eur) 

Skirtos 

savivaldybės 

lėšos (tūkst. Eur) 

Panaudotos 

savivaldybės lėšos 

(tūkst. Eur) 

Skirtos, panaudotos 

savivaldybės 

lėšos sveikatos 

priežiūrai (tūkst. Eur) 

Spec. programos 

lėšos (tūkst. Eur) 

Panaudota spec. 

programos lėšų (tūkst. 

Eur) 

Darbo užmokestis 509,6 509,6 108,4 108,4       

Socialinio draudimo įmokos 156,1 156,1 31,6 31,6       

Spaudiniai 12,1 12,1 0,7 0,7       

Kvalifikacijos kėlimas 1,7 1,7 0,3 0,3       

Pažintinė veikla ir profesinis orientavimas 0,7 0,7           

Ilgalaikio turto pirkimas 9,0 9,0           

IKT diegimas 1,8 1,8           

Transportas     5,1 5,1       

Komunalinės paslaugos     47,8 47,8       

Mityba 6,9 6,9           

Mokinių važiavimas keleiviniu transportu     46,8 46,8       

Kitos prekės 19,5 19,5 13,1 13,1   0,2 0,2 

Kitos paslaugos         0,2 0,8 0,8 
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Kiti finansavimo šaltiniai Gauta (Eur) 

Finansinė parama: UAB „Euroautomatai“, UAB „Hoda“; Molėtų RVK 609 

Lietuvos kultūros ir paveldo departamentas 800 

Ugdymo plėtotės centras 47 

2 proc. GPM 1099 

Švietimo mainų paramos fondas, sut.Nr.KA219-037378-3 ( 80 proc.) 20696 

Molėtų raj. savivaldybės administracija (už egzaminus) 519 

Švietimo mainų paramos fondas, KA219-2016-1-IT02 programa; 9698 

Nacionalinis egzaminų centras 1016 

VU TF ALUMNI draugija 300 

Iš viso 34784 

 

Ugdymosi aplinkos 

Kiekvienam mokiniui tenka 10,7 kv. m. gimnazijos patalpų ploto. 2017 m. rudenį renovuota šildymo sistema, sporto ir aktų salių vėdinimo sistema. Įsigyta 

62 spintelės mokinio asmeniniams daiktams, drabužiams. Įsigytos mokymo priemonės: žaidimų stalai (3 teniso, 2 futbolo), 5 Led projektoriai, plačios optikos 

projektorius, 4 nešiojami kompiuteriai, 18 stacionarių kompiuterių, 3 interaktyvios lentos, 9 spausdintuvai. Ugdymo procese naudojamos 5 interaktyvios lentos, 

10 komplektų tenka 3,3 interaktyvios lentos (Lietuvoje-2), yra 94 kompiuteriai, 100 mokinių tenka kompiuterių 22,8 (Lietuvoje–18,5).  

Bibliotekos fondas  pasipildė 455 egz. knygų,  viso fonde yra 16471 egz., pasipildė 670 egz. vadovėlių, viso fonde yra 15192 egz.  
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Bendradarbiaujant su Molėtų rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriumi, derintas  regiono projektas „Kūrybiškumą skatinančių 

edukacinių erdvių kūrimas Molėtų gimnazijos vidaus patalpose“. 

 

Įstaigos ryšiai 

1. Gimnazijos: Utenos A. Šapokos, Ignalinos gimnazija, Anykščių J. Biliūno gimnazija, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Ukmergės A. 

Smetonos gimnazija. 

2. Rajono mokyklos. 

3. LR Seimo kanceliarija. 

4. Aukštosios  mokyklos: VU,  VDU, VGTU, Utenos kolegija, Alantos TVM, Utenos regioniniu profesinio mokymo centras. 

5. Molėtų kultūros centras. 

6. Laikraščių  „Vilnis“, ,,Žalioji Lietuva“, „Žaliasis  pasaulis  redakcijos 

7. Lietuvos GO klubo asociacija. 

8. Molėtų krašto muziejus. 

9. Molėtų darbo birža. 

10. Molėtų rajono policijos komisariatas. 

11. Molėtų PPT tarnyba. 

12. Labanoro regioninis parkas. 

13. Žaliųjų judėjimas. 

14. Goethe‘s institutas. 

15. Sveikatą stiprinančių mokyklų judėjimas. 
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2017-2018 M. M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

Prioritetas. Paveikus brandžios asmenybės ugdymas. 

Tikslas. Gerinti ugdymosi kokybę. 
Mokslo metų pradžioje parengti teminiai planai, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikius, pasiekimus, dalykų integraciją, ugdymo galimybes įvairiose 

ugdymosi aplinkose. Planai suderinti ir integravimo galimybės aptartos dalykų metodinių grupių posėdžiuose. Parengtas gimnazijos ugdymo planas dvejiems 

mokslo metams, orientuotas į mokinio pažangą. 

Stebėta 70 pamokų, atkreipiant dėmesį į pamokos laiko planavimą, metodų ir mokymo priemonių dermę, uždavinių apibrėžtumą, darbingumą skatinančio 

klimato sukūrimą, ugdymo turinio aktualizavimą, praktinių žinių taikymą, išmokimo tikrinimo formų įvairovę, mokymosi krūvio optimizavimą, namų darbų 

skyrimo tikslingumą. Mokytojų tarybos posėdžiuose analizuota vertinimo/įsivertinimo įtaka mokinio brandai, aptartas grįžtamasis ryšys. Veiklos įsivertinimo 

grupė tyrė vertinimo ir įsivertinimo įtaką mokinio brandai ir pateikė išvadas: vertinimas ugdymui ir mokinių įsivertinimas vertinamas 2 lygiu. Pateiktos 

rekomendacijos: pamokos uždavinį formuluoti su aiškiais vertinimo kriterijais, padedančiais ugdyti gebėjimus bei kompetencijas įsivertinti žinias, ugdymosi 

procese ugdyti mokinių įsivertinimo gebėjimus, sudaryti sąlygas mokytojams tobulinti išmokimo stebėjimo kompetenciją bendradarbiaujant tarpusavyje, 

išmokimo stebėjimui ir asmeninės pažangos patikrinimui naudoti įvairesnius ir efektyvesnius būdus, tobulinti kaupiamojo balo vertinimo sistemą. 

Tobulinant vertinimo sistemą, buvo skatinama kolegialus grįžtamasis ryšys, gerosios patirties sklaida metodinėse grupėse. Organizuota metodinė diena 

rajono mokytojams „Ugdymas asmeninei pažangai“. 

   Parengtos namų darbų skyrimo ir vertinimo rekomendacijos. 

Pasibaigus pusmečiui mokiniai kartus su dalyko mokytojais, klasės vadovu  įsivertino savo gebėjimus bei numatė tolimesnius žingsnius siekiant pažangos.  

Gerinant ugdymo kokybę ugdomosios veiklos buvo siejamos su praktine veikla, padidėjo integruotų netradicinių pamokų skaičius, skiriami dalykų 

moduliai, išnaudojamos netradicinės ugdymo erdvės, rašomi trumpalaikiai, ilgalaikiai projektiniai darbai, pasirenkami tokie ugdymo būdai, kurie skatintų mokinių 

bendravimą ir bendradarbiavimą. Organizuotos integruotų mokslų dienos: „Renesanso epochos diena“ – II klasių mokiniams, Užgavėnės – I klasių mokiniams. 

Vesti dvikalbio ugdymo moduliai, organizuotos STEAM veiklos. 

Gimnazijos įsivertinimo ir pažangos anketos rezultatai parodė stipriąją gimnazijos pusę: greta įprastinių pamokų gimnazijoje organizuojama ir kitokia 

veikla (neformaliojo švietimo užsiėmimai, šventės, meno renginiai, projektinės savaitės ir kt.). Gimnazija nuosekliai įgyvendina visų mokymosi lygių mokinių 
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įtraukimo į motyvuotą mokymąsi per kitas neformalias, bet mokiniams patrauklias veiklos formas. Mažiau akademinių gabumų turintys mokiniai (apie 45 proc.) 

sėkmingai save realizuoja meninėje, techninėje, kūrybinėje, sportinėje veikloje.  

Pažangumas – 90 proc., mokymosi kokybė – 0.25. 

Praeitais mokslo metais siekta gerinti aukštesniųjų gebėjimų mokinių pasiekimus. Atliktas I gimnazijos klasių mokinių žingeidžių mokinių tyrimas, 

kuriame dalyvavo 52 mokiniai, su kiekvienu asmeniškai aptartos mokymosi strategijos. Buvo siekiama efektyvaus išskirtinių gebėjimų mokinių ugdymo. 45 

mokiniai baigė VGTU klasę. Gabūs ir talentingi mokiniai buvo  informuojami  ir nukreipiami  į šalies, tarptautinius projektus, neformalias ugdymo institucijas. 

Gimnazijoje organizuotos dalykinės olimpiados,  konkursas „Olimpis“,  tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“, respublikinis vertimo konkursas „Tavo 

Žvilgsnis“, IT konkursas „Bebras“ , nacionalinio matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas. 24-oje Gimnazijos choras dalyvavo Lietuvos šimtmečio 

dainų šventėje „Vardan tos...“. Gimnazijos komanda dalyvavo Debatų Akademijoje. Organizuotos rankdarbių, piešinių ir kitų kūrybinių, tiriamųjų darbų  parodos,  

koncertai.  Išleistas tradicinis mokinių kūrybinis almanachas. 60 proc. padidėjo laimėjimai respublikiniuose konkursuose. 

Organizuotos ilgalaikės ir trumpalaikės konsultacijos gabiems  mokiniams. Konsultavimas tapo tikslingesnės ir labiau orientuotas į individualią mokinio 

pažangą. 

Skatinant saviraiškų dalyvavimą gimnazijos gyvenime, mokiniai buvo įtraukti tarptautinę eTwining programą,  tarptautinio „Erasmus+“  projekto 

„Moderni karta“ ir  Goethe‘s instituto projekto „Integruotas vokiečių kalbos ir gamtos mokslų mokymas“ veiklas, kuriose dalyvavo apie 150 mokinių, kurie 

galėjo gilinti dalykines ir bendrąsias kompetencijas.  

Kartu su bendruomene parengtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo renginių planas, kuris dėl lėšų stygiaus įgyvendintas dalinai. Siekta, 

kad mokiniai savanoriškai dalyvautų bent dviejuose renginiuose. 

Skatinant savivaldų mokymąsi, mokiniai skatinti pildyti Kompetencijų aplankus, aptarti Refleksijos dieną savo pasiekimus ir mokomi kelti tikslus. Klasės 

valandėlėse kalbama apie laiko planavimą, mokėjimą mokytis, mokymosi stilius. 75 proc. mokinių, klasių vadovų padedami, geba kelti tikslus, 10 proc. daugiau  

mokinių įsitraukia į gimnazijos veiklas, savarankiškai organizuoja renginius: rengia scenarijus, scenografijas, ieško rėmėjų, aptaria veiklas (piknikas „Geriausi 

XXI ir XXII laidų renginių prisiminimai“). 

Atliktas I kl. mokinių tyrimas  „ Mokymosi stiliai“.  Į individualius mokymosi stilius buvo atsižvelgta ugdymo procese.  

Vaiko gerovės komisija padėjo nemotyvuotiems mokiniams. Kas mėnesį vyko VGK posėdžiai, kurių metu buvo teikiama pagalba mokiniui ir šeimai. 

Atlikti  adaptacijos tyrimas. Su Ib, Ic gimnazijos klasės mokiniais ir dėstančiais diskutuota drausmės,  pasiekimų gerinimo klausimais. Po pokalbių 70 

proc.  pagerėjo mokinių drausmė.  
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Skatinama naudoti įvairius elektroninius mokymosi šaltiniais: „Vyturio leidyklos elektroninė biblioteka, „Egzaminatorius.lt“, IQES online, svetaine 

„Ugdymo sodas“ ir kt.  

Pilietiškumo ugdymas vykdomas per pilietiškumo pamokas, tradicinius renginius, akcijas. Mokiniai turėjo galimybę dalyvauti Europos socialinio fondo 

projekto „ESF Akademija“ paskaitose  ir veiklose. Gimnazija yra gamtosauginė ir sveikatą stiprinanti mokykla. Visa gimnazijos bendruomenė aktyviai įsitraukė 

į įvairias veiklas. Organizuoti sveikos gyvensenos ir žalingų įpročių prevencijos įgūdžių renginiai. Kryptinga mokinių tarybos, klasių seniūnų veikla. 75 procentai 

mokinių aktyviai įsitraukia į gimnazijos veiklas. 

Siekta mokinių socialumo. Mokiniai noriai dalyvavo savanorystės veiklose: Kalėdinėje, maisto banko, beglobiams gyvūnams akcijose. Gimnazistai 

aktyviai įsijungė į maltiečių organizuojamas veiklas. Debatų klubo veikla žinoma respublikoje.  

Rūpintasi visų mokinių saugia aplinka.  Tuo tikslu pradėta įgyvendinti prevencinė programa „Savu keliu“,  sumažėjo patyčių atvejų.  

Tradiciškai organizuojamos priemonės, skirtos karjeros planavimui. Du ugdymo karjerai konsultantai sistemingai organizavo konsultacijas, karjeros 

klausimais, kryptingai pasirenkant ugdomąsias veiklas. I–IV gimnazijos klasėse kiekvienas mokinys pildė karjeros planus. Organizuotos integruotos ugdymo 

karjerai veiklos, į gimnaziją pakviesti buvę mokiniai, sėkmingai padarę karjerą, dalijosi savo patirtimi. Asmenybės raidos lūkesčiai ir karjeros planavimas tapo 

neatsiejama klasės vadovų darbo dalimi.  

Kiekvienam pedagogui sudarytos sąlygos ne mažiau 5 d. tobulinti kvalifikaciją. Dvi mokytojos dalyvavo Goethe’s institute vykusiuose ekspertiniuose 

pasitarimuose dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos rengiamų Integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo pagal bendrojo ugdymo 

programas gairių, dalijosi gerąja darbo patirtimi Goethe’s instituto Suomijos ir Vokietijos referentų konferencijoje „CLILIG@Kaunas“ tema „IDUKM: 

integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas, jo pagrindiniai principai, tikslai ir įgyvendinimo būdai“, skleidė patirtį spaudoje ir interneto puslapiuose. 

Skatinama mokytis vieniems iš kitų stebint pamokas, dalinimasis patirtimi metodinėse grupėse. Kiekvienas mokytojas skatinamas savianalizei, gimnazijos veiklos 

analizei, savišvietai  pagal asmeninius tobulinimosi poreikius ir gimnazijos veiklos prioritetus. 

 

Tikslas. Užtikrinti funkcionalią, estetišką, palankią emocinę, kūrybiškumą skatinančią edukacinę aplinką. 

Siekiant sukurti saviraiškai ir pažinimui skatinančią aplinką, gimnazijos bendruomenė ypatingą dėmesį skyrė turtinti bei kurti savitą, estetišką, saugią ir 

patrauklią ugdytiniams aplinką. Turtinta IKT bazė (Žiūr.. Ugdymosi aplinkos). Viename informacinių technologijų kabinete yra  15, kitame – 28 darbo vietos. 

Įvairių dalykų kabinetuose yra 60 kompiuterių, kiekviename kabinete - multimedijos projektoriai, ekranai, yra keturios interaktyvios lentos, 15 kabinetų yra 

spausdintuvai,  bibliotekoje – 3 kompiuteriai. Yra dvi namų kino sistemos. 28 planšetiniai kompiuteriai. Ugdymo procese naudojama įranga ir priemonės atitinka 
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šiuolaikinius ugdymo reikalavimus ir pagal poreikį atnaujinamos. Mokyklos bendruomenė vertina turimų priemonių naudingumą, ne mažiau 75 proc. mokytojų 

tenkina aprūpinimas mokymo priemonėmis.. 

Gimnazijos biblioteka yra atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su informacine bei technine baze. Biblioteka – 

daugiafunkcinė erdvė, kur saugomos senos ir kuriamos naujos istorijos, kur mezgasi pažintys, kur formuojasi įpročiai skaityti ir mokytis visą gyvenimą, kur 

visiems sukuriamos galimybės sužinoti, sugalvoti, keistis ir keisti.  Bibliotekoje įdiegus mokyklų bibliotekų informacinę sistemą MOBIS, skaitytojai gali naudotis 

gimnazijos bibliotekos elektroniniu katalogu. Skaitykloje mokiniai ruošiasi pamokoms, atlieka namų darbus, skaito periodinius leidinius, randa informacijos, 

skirtos ugdymui karjerai, žaidžia stalo žaidimus. 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. Gimnazijos bibliotekos fondas 

komplektuojamas atsižvelgiant į ugdymo programas, mokytojų ir mokinių pageidavimus. Bibliotekos veikla skirta skaitytojui: siekiama priartinti knygą, parodyti 

jos vertę. 

Kiekvienas mokytojas planuoja ir veda ne mažiau 2 pamokas netradicinėse erdvėse Per mėnesį bibliotekoje organizuoti ne mažiau 2 edukaciniai renginiai, 

kuriuose dalyvavo ne mažiau 70 mokinių. Turtinamas gimnazijos muziejus, kuriame vedamos pamokos, renginiai, tačiau dar išnaudojamos ne visos muziejaus 

galimybės . 

Kūrybiškumo ir kūrybinio mąstymo plėtotei itin svarbus ir psichologinis mokyklos klimatas, klasės atmosfera, pasitikėjimu ir pagarba grįsti gimnazijos  

bendruomenės narių tarpusavio santykiai, mokytojo asmenybė, funkcionalios mokymo(si) erdvės. Gimnazijoje vyrauja geri mokinių ir mokytojų santykiai. 

Vertybinės mokinių nuostatos veiksmingai formuojamos pamokose, renginiuose, neformalaus švietimo 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.  

Sveikintinos naujos iniciatyvos: Maltiečių klubo veikla, savanorystės akcijos. Minint Lietuvos sveikatos stiprinančių mokyklų 25-metį, organizuota akcija „Maži 

stebuklai – sveikatos PIN kodas“.    
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Tikslas: Bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais sistemos tobulinimas. 

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

(pažangos įsivertinimo anketa), lankosi Tėvų dienose, Talentų šventėse, Naujametiniame karnavale, dalyvauja  Gimnazijos tarybos veikloje, daugiau kaip 50 

proc. mokinių tėvų dalyvavo šiuose renginiuose. Tvarus mokinių tėvų ir gimnazijos bendradarbiavimas, aktyvus tėvų įsitraukimas į gimnazijos bendruomenės 

veiklas padeda siekti gimnazijos veiklos pažangos, skatina glaudesnius bendruomeninius ryšius. Tėvai (globėjai/rūpintojai) pasitiki čia dirbančiais mokytojais, 

apie gimnaziją atsiliepia kaip apie saugią, jaukią ir unikalią ugdymo įstaigą.   

Stiprinta mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) atsakomybė, įtraukiant juos į veiklas gimnazijoje, kryptingiau vykdytas karjeros planavimas, sistemingiau 

vykdyta lankomumo kontrolė. Tai rodo pagerėjęs gimnazijos pažangumas ir lankomumas. 

Didelis dėmesys buvo skiriamas tėvų (globėjų/rūpintojų)  švietimo politikai. Mokslo metų pradžioje atliktas tėvų švietimo poreikio tyrimas, parengtas 

Tėvų švietimo planas. Tėvų švietimui panaudota el. dienynas, gimnazijos tinklapio rubrika „Tėvų švietimas“, individualios konsultacijos. Tėvai 

(globėjai/rūpintojai) turėjo galimybę dalyvauti Atvirų durų dienose. Vaiko gerovės komisija teikia įvairiapusišką pagalbą tėvams. 80 procentų tėvų (globėjų/ 

rūpintojų) teigė, kad gimnazijoje organizuojamas pedagoginis, psichologinis ir kitoks švietimas, skirtas padėti mokiniams siekti pažangos. 

Gimnazijoje dažniausiai naudojamos šios bendradarbiavimo formos: visuotiniai, klasės, „Trikampiai“, susirinkimai; individualūs pokalbiai. Naudojamos 

ir kitos bendradarbiavimo formas: elektroninį paštą, internetinius pokalbius, informaciją mokyklų interneto svetainėse. Taip pat tėvų (globėjų/rūpintojų)  

dalyvavimas gimnazijos bendruomenės valdymo procese padėjo formuoti įstaigos švietimo politiką, tobulino ugdymo procesą.    

 

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 
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- Bendruomeniškumas 

 

SITUACIJOS ANALIZĖ 
 

 STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

Tradicijos ir ritualai. 

Gimnazijos vaidmuo vietos bendruomenėje.  

Gimnazijos įvaizdis ir viešieji ryšiai. 

Mokinių pasiekimai olimpiadose, varžybose, konkursuose, projektinėje 

veikloje.  

Bendroji rūpinimosi mokiniais politika.  

Turto vadyba.  

Mokytojų kvalifikacija. 

Tarptautiniai projektai. 

Gamtosauginė veikla. 

Bendruomenės įsitraukimas į savanorystę. 

Sveikatą stiprinanti veikla. 

STEAM veiklos. 

Veiklos nuoseklumas ir tęstinumas. 

Tėvų švietimas. 

Mokinių pamokų lankomumas. 

Mokinių sąmoningumo stoka. 

I, II aukštų kabinetų ir sporto, aktų salės estetinis vaizdas ir pritaikymas 

moderniam ugdymui. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

Gimnazijos sporto ir aktų salių  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. 

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose.  

Gimnazijos tradicijų puoselėjimas. 

Mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.  

Kolegialus bendradarbiavimas. 

Mokytojų kambario pertvarka. 

Mažėjantis mokinių skaičius. 

Mažėjanti mokinių mokymosi motyvacija. 

Mokinių elgesio kultūros stoka. 

Didėjanti mokinių priklausomybė IT. 
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PRIORITETAS. PAVEIKUS BRANDŽIOS ASMENYBĖS UGDYMAS. 

 

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

 
UŽDAVINIAI 

 

PRIEMONĖS DATA ATSAKINGI 

ASMENYS 

LAUKIAMAS REZULTATAS 

Tobulinti pamokos 

vadybą, kaip 

efektyvų pamokos 

uždavinių 

įgyvendinimo, 

vertinimo ir 

įsivertinimo bei 

kompleksinės 

pagalbos mokiniui 

teikimo pagrindą. 

Pamokų stebėjimas (kiekvienas mokytojas stebi 

bent vieną kolegos pamoką) ir vertinimas pagal 

nustatytus pamokos tobulinimo aspektus: pamokos 

uždavinio formulavimas, išmokimo stebėjimas, 

mokymasis bendradarbiaujant, vertinimas ir 

įsivertinimas. 

 

2018-2019 m. m. Metodinė taryba, 

administracija 

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.  

Gimnazijos pažangumas – 90 proc. 

ugdymosi kokybė – 0,25. 

Mokinio sėkmės matavimo procedūrų pamokose 

taikymas.  

2018-2019 m. m Dalykų mokytojai 80 proc. stebėtų pamokų mokiniams 

suteikiama pagalba ir paskatinimas 

siekti bent minimalaus žinių 

pasiekimų lygio. Specialiųjų poreikių 

turinčių mokinių pažangumas –ne 

mažesni  kaip 70 proc.  
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Mokinio mokėjimo mokytis kompetencijų 

ugdymas ir plėtojimas . 

2018-2019 m. m Dalykų mokytojai Nustatyti mokinių  mokymosi stiliai, 

išanalizuota, kas svarbu mokantis, 

kaip reikia mokytis. Mokiniai 

nusistato tobulintinas veiklos formas, 

padėsiančias pagerinti pažangą. 

Namų darbų skyrimo tikslingumo, poveikio 

mokymuisi bei išmokimui analizavimas. 

2018-2019 m. m Dalykų mokytojai 

Administracija 

Sumažėjusios namų darbų apimtys. 

Tikslingesni namų darbai, aukštesni 

mokymosi rezultatai. 

Palankaus emocinio mikroklimato, skatinančio 

mokytis ir dirbti, leidžiančio kiekvienam patirti 

sėkmę, kūrimas. 

2018-2019 m. m Dalykų mokytojai Mokiniai bendrauja tarpusavyje 

draugiškai, kultūringai elgiasi, yra 

empatiški ir tolerantiški. 

Skatinti savivaldų 

mokymąsi. 

 

 

 

 

 

„Gimnazisto kompetencijų aplanko“ pildymas. 2018-2019 m. m. Klasių vadovai 70 procentų mokinių moka išsikelti 

tikslus. 

 Klasės valandėlių organizavimas apie laiko 

planavimą, mokėjimą mokytis, mokymosi stilius, 

atsakomybės prisiėmimą. 

2018-2019 m. m. Klasių vadovai 

Elektroninių šaltinių panaudojimas mokymuisi.  2018-2019 m. m. Bibliotekininkas, 

dalykų mokytojai 

30 proc. mokinių naudojasi 

elektroninėmis knygomis. 

Tobulinti asmeninės 

pažangos fiksavimo 

ir analizavimo 

sistemą. 

Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, 

fiksavimo, rezultatų analizavimo lentelių 

parengimas (pagal mokytojų nuožiūrą). 

 

2018-2019 m. m. Dalykų mokytojai Sukurta mokinių pažangos fiksavimo 

sistema tenkina mokinių, mokytojų ir 

mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) 

poreikius, skatina mokinius įsivertinti 

savo galimybes ir pasiekimus. 

Brandos egzaminų, PUPP rezultatų analizavimas , 

stebint kiekvieno vaiko pažangą bei planuojant 

tolimesnes veiklas. 

2018-2019 m. m. Administracija Atlikta duomenų analizė. Duomenys 

panaudojami ugdymo proceso 

planavimui ir mokinių pasiekimų  

gerinimui. 

Individualių mokinio pasiekimų analizavimas ir 

aptarimas, išsiaiškinant gerai išmoktus dalykus ir 

esmines mokymosi spragas. 

2018-2019 m. m. Klasių vadovai, 

kuratoriai,  

dalykų mokytojai. 

75 proc. mokinių geba analizuoti savo 

sėkmes ir nesėkmes. 

„Trikampių“ susirinkimų organizavimas. 2018-2019 m. m. Administracija 

 

Gerėja mokinių ugdymosi kokybė ir 

motyvacija. 

Informacijos teikimas tėvams apie mokinio 

daromą pažangą elektroniniame dienyne ir 

individualiai. 

2018-2019 m. m. Klasių vadovai, 

kuratoriai,  

dalykų mokytojai 

Savalaikė informacija. 
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Stiprinti klasių vadovų veiklą su kiekvienu 

mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) dėl 

asmeninės pažangos augimo. 

2018-2019 m. m. Klasių vadovai, 

kuratoriai. 

Aukštesni mokinių mokymosi 

pasiekimai. 

Įtraukti mokinius į 

pamokos planavimą 

Mokinių įtraukimas į pamokos uždavinių 

išsikėlimą. 

2018-2019 m. m. Dalykų mokytojai Mokiniai iqes.online sistemoje  

pamokas gimnazijoje vertina kaip 

įdomias ir įtraukiančias (įvertinimų 

vidurkis iki 3,0) 

 

Kūrybinių užduočių paieška ir taikymas 

pamokoje. 

2018-2019 m. m Dalykų mokytojai 

Parengtų užduočių pristatymas pamokų metu. 2018-2019 m. m Dalykų mokytojai 

Gerinti aukštesniųjų 

gebėjimų mokinių 

pasiekimus. 

Gabių ir talentingų mokinių  informavimas  ir 

nukreipimas  į šalies, tarptautinius konkursus, 

projektus, neformalias švietimo institucijas. 

 

2018-2019 m. m. Dalykų mokytojai Pasiekimai respublikinėse 

olimpiadose, konkursuose  (50 proc. 

dalyvaujančių respublikinėse 

olimpiadose rezultatai patektų tarp 10 

geriausių.). 

Konkursų, olimpiadų dalyvių ir nugalėtojų 

skatinimas. 

2018-2019 m. m. Administracija  

Darbas su  žingeidžiais II klasių mokiniais. 

 

2018-2019 m. m. Dalykų mokytojai 

Žingeidžių  I klasių mokinių tyrimas. 2019 m.  

I pusmetis 

Psichologė 

VGTU klasių veiklų organizavimas. 2018-2019 m. m. Administracija, 

dalykų mokytojai 

Konsultacijų organizavimas gabiems  mokiniams. 2018-2019 m. m. Dalykų mokytojai 

Mokinių kūrybinio almanacho išleidimas. 2018-2019 m. m. Lietuvių kalbos 

mokytojai 

Atrinkti talentingiausių mokinių 

literatūriniai kūriniai, mokinių 

piešiniai. 

Skatinami jaunieji kūrėjai. 

Neformalaus švietimo veiklų įvairesnė  pasiūla 

gabiems mokiniams.  

2018 m. rugsėjis Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Mokiniai turi galimybę rinktis norimo 

neformalaus švietimo veiklą. 100 

proc. patenkinamas neformalaus 

švietimo poreikis. 

Mokinių rankdarbių, piešinių ir kitų kūrybinių, 

tiriamųjų darbų  parodų, koncertų, pasirodymų 

organizavimas. 

2018-2019 m. m. Dalykų mokytojai, 

Neformaliojo 

švietimo vadovai. 

Kūrybingi gimnazistai turi galimybę 

realizuoti savo talentus. 
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Plėtoti mokytojų 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

kompetencijas. 

Gerosios patirties sklaida ir bendradarbiavimas 

tarpusavyje: metodinių grupių susirinkimų metu, 

seminaruose, miesto ir šalies renginiuose, 

konferencijose. Įgytos patirties sklaida metodinėse 

grupėse. 

2018-2019 m. m. Dalykų mokytojai 90 proc. pedagogų dalijasi savo 

patirtimi. 

 

Metodinės dienos „Pamokos vadybos tobulinimo 

patirtys“ organizavimas. 

2019 m. kovas Metodinė taryba Kolegos turi galimybę mokytis vieni 

iš kitų, skleisti gerąją darbo patirtį. 

Kvalifikacijos tobulinimas seminaruose, kursuose. 2018-2019 m. m. Dalykų mokytojai Kiekvienas pedagogas tobulina 

kvalifikaciją ne mažiau kaip 5 dienas 

per metus.  

Mokytojų kvalifikacijos kėlimas mokinių 

socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo 

srityje. 

2018-2019 m. m. Dalykų mokytojai Kiekvienas pedagogas tobulina 

kvalifikaciją kas 4 metus. 

Sistemingas mokytojų veiklos įsivertinimas, 

numatant tobulinimo kryptis. 

2018-2019 m. m. Dalykų mokytojai Mokytojai sistemingai fiksuoja ir  

analizuoja savo darbo pokyčius. 

Skatinti glaudesnius 

ryšius su mokinių 

tėvais, kurie 

prisidėtų prie 

ugdymo tikslų 

įgyvendinimo 

Bendradarbiavimas su mokinių tėvais, siekiant 

mokinio pažangos. 

2018-2019 m. m. VGK 

Klasių vadovai, 

kuratoriai. 

Ne mažiau kaip 75 proc. tėvų 

(globėjų/rūpintojų) dalyvauja bent 

viename tėvų susirinkime per mokslo 

metus. Visų nepažangių mokinių 

tėvai įtraukiami į problemos 

sprendimą, siekiant gerinti mokymosi 

rezultatus. 

Tėvų švietimo organizavimas. 2018-2019 m. m. Administracija 

Klasių vadovai, 

kuratoriai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

90 proc. tėvų (globėjų/rūpintojų) 

teigia, kad gimnazijoje 

organizuojamas pedagoginis, 

psichologinis ir kitoks švietimas, 

skirtas padėti mokiniui. 

Tinklapio rubrikoje ,,Tėvų švietimas’’ 

informacijos talpinimas. 

2018-2019 m. m. Psichologė 

 

 

 

Tikslas. Užtikrinti funkcionalią, estetišką, palankią emocinę, kūrybiškumą skatinančią edukacinę aplinką. 

 
UŽDAVINIAI 

 

PRIEMONĖS DATA ATSAKINGI 

ASMENYS 

LAUKIAMAS REZULTATAS 
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Kurti modernią 

aplinką, rengti 

naujas edukacines 

erdves. 

Ketvirto aukšto modernizavimas (sporto ir aktų 

salės). 

 

2019 m.  

 I pusmetis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

administracijos ir 

ūkio reikalams  

Mokytojai išnaudoja naują erdves 

ugdymui. 

Gimnazijos pastato renovacija (langų pakeitimai). 2019 m.  

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

administracijos ir 

ūkio reikalams  

Ugdymosi aplinkos atitinka higienos 

reikalavimus. 

Mokytojų kambario pertvarkymas. 2018 m. gruodis Direktoriaus 

pavaduotojas 

administracijos ir 

ūkio reikalams  

Sudarytos palankesnės sąlygos 

mokytojų poilsiui, bendravimui ir 

bendradarbiavimui. 

Kūrybiškai 

panaudoti 

netradicines erdves 

ugdymui(si). 

Pamokų vedimas netradicinėse erdvėse. 

 

2018-2019 m. m. Dalykų mokytojai Kiekvienas mokytojas suplanuoja ir 

įgyvendina  ne mažiau kaip po 2 

pamokas ir būrelio užsiėmimus su 

kiekviena klase ar grupe per mokslo 

metus netradicinėse erdvėse (už 

klasės ar gimnazijos ribų). 

Masinių renginių organizavimas netradicinėse 

erdvėse. 

2018-2019 m. m. Dalykų mokytojai 

Bibliotekos – informacinio centro veiklos 

aktyvinimas. 

2018-2019 m. m. Bibliotekininkė 

 

Per mėnesį bibliotekoje 

organizuojami ne mažiau kaip 2  

edukaciniai renginiai, kuriuose 

dalyvauja  apie 60 mokinių. 

Gimnazijos erdvių išnaudojimas judriųjų 

pertraukų organizavimui. 

2018-2019 m. m. Kūno kultūros 

mokytojai 

Kiekvieną dieną, per ilgąsias 

pertraukas organizuojami sportiniai 

užsiėmimai gimnazistams. 

Tinkamai aprūpinti 

ir panaudoti 

mokymo priemones.  

 Aprūpinimas vadovėliais, grožine ir metodine 

literatūra. 

2018 m. 

I pusmetis 

Bibliotekininkė  

 

75  proc. mokytojų tenkina turimos 

mokymo priemonės, vadovėliai, 

grožinė ir metodinė literatūra. Testavimo programų, kompiuterinių  programų, 

skaitmeninių įrankių įsigijimas ir naudojimas 

pamokų metu. 

2018-2019 m. m. Administracija, 

dalykų mokytojai 

Informacinių komunikacinių technologijų ir 

informacijos šaltinių panaudojimas: IQES online 

instrumentus, NMVA,  svetainę „Ugdymo sodas“,  

egzaminatorių ir kt. 

2018-2019 m. m. Dalykų mokytojai 

Panaudoti 

gimnazijos muziejų 

ugdymui. 

Muziejaus pildymas naujais eksponatais. Į šią 

veiklą įtraukiant mokinius. 

2018-2019 m. m. Direktoriaus 

pavaduotoja 

Muziejus papildomas naujais 

eksponatais. 
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ugdymui G. 

Marcinkėnienė 

Kūrybinės grupės sudarymas edukacinėms 

programoms parengti ir vykdyti. 

2018-2019 m. m. Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui G. 

Marcinkėnienė 

Sukurtos dvi edukacinės programos, 

muziejuje vyksta ne mažiau kaip 40-

50 užsiėmimų per metus. 

Pamokų vedimas. 2018-2019 m. m. Dalykų mokytojai 

Etnokultūrinių renginių vedimas.  2018-2019 m. m. Direktoriaus 

pavaduotoja G. 

Marcinkėnienė 

Gimnazijos muziejaus lankstinuko sukūrimas. 2018 m. gruodis Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui G. 

Marcinkėnienė 

Sukurtas muziejaus lankstinukas, 

kuris padės populiarinti gimnazijos 

muziejų. 

Užtikrinanti emocinį 

ir fizinį saugumą, 

gerą savijautą 

gimnazijoje, skatinti 

socialinį ir emocinį 

ugdymą. 

Psichologinės, socialinės pagalbos teikimas 

gimnazijos bendruomenės nariams. 

2018-2019 m. m. Psichologė , 

soc. pedagogė  

Užtikrintas gimnazijos 

bendruomenės saugumas.  

Psichologinės paskaitos tėvams 

 (žiūr. Psichologinių paskaitų planą). 

2018-2019 m. m. Psichologė  

 

8 paskaitų ciklas per mokslo metus 

apie toleranciją, santykius,  pagarbą 

kitam. 

„Emocijų lentos“ sukūrimas. 2018 m. spalis Vaiko pagalbos 

specialistai 

Gimnazijos bendruomenės nariai turi 

galimybę išreikšti savo emocijas, 

rasti informaciją apie pagalbos 

teikimą. 

Maltiečių klubo veikla gimnazijoje. 

 

2018-2019 m. m. Sveikatos priežiūros 

specialistė  

Organizuojama pagalba vienišiems 

žmonėms, Molėtų slaugos skyriuje. 

 Mediacijos pagalbos teikimas gimnazijos 

bendruomenės nariams. 

2018-2019 m. m. Psichologė  

 

Savalaikė  pagalba problemoms 

spręsti. 

Gimnazijos bendruomenės įtraukimas į veiklos 

dokumentų rengimą. 

2018 m. rugsėjis - 

lapkritis 

Darbo taryba, 

administracija 

Parengti dokumentai su Mokytojų 

etatinio apmokėjimo įvedimu. 

 

 

Mokytojų tarybos posėdžiai 
 

Eil. 

Nr. 

Veikla Data Atsakingas 

1. Veiklos programa 2018-2019 m. m. 2018 m. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Marcinkėnienė 
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rugpjūtis 

2. I pusmečio mokinių pažangumo ir lankomumo rezultatai. 

„Pamokos vadybos tobulinimo pokyčiai“. 

2019 m. 

vasaris 

Administracija 

3. 2018-2019 m. m. veiklos analizė. 

 Mokymosi  rezultatų analizė.  

Veiklos prioritetų 2019-2020 m. m. numatymas. 

2019 m. 

birželis 

Administracija 

 

Direkcinės tarybos posėdžiai 
 

 

Eil. 

Nr. 

 

Veikla 

 

Data 

 

Atsakingas 

1. Brandos egzaminų  rezultatų lyginamoji analizė. 2018-09 Direktorės pavaduotoja ugdymui V. Dubauskienė 

2.  PUPP rezultatų lyginamoji analizė. 2018-10 Direktorės pavaduotoja  ugdymui  G. Marcinkėnienė 

Abiturientų tolimesnė veikla. Direktorės pavaduotoja ugdymui V. Dubauskienė 

3.  Naujokų adaptacijos tyrimo rezultatai. 2018- 11 Psichologė  

Neformaliojo švietimo poreikių tenkinimas.  Direktorės pavaduotoja  ugdymui  G. Marcinkėnienė 

 I – IV kl. mokinių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo masto 

tyrimo pristatymas. 

2018- 12 

 

Psichologė  

Prevencinės programos „Savu keliu“ tyrimo pristatymas. Soc. pedagogė   

3. II kl. mokinių mikroklimato klasėje tyrimo rezultatai. 2018-01 Psichologė  

 I klasių žingeidžių gimnazistų stipriųjų pusių skirtingose srityse 

tyrimo pristatymas. 

2018-02 Psichologė  

4. Tyrimo III klasių mokinių profesinių interesų rezultatai. 2018-03 Psichologė  

Veiksmo savaitės „Be patyčių 2019“ refleksija, Soc. pedagogė   

Klasės vadovo veikla paveikiam ugdymui.  Direktorės pavaduotoja  ugdymui  G. Marcinkėnienė 

5. Naujokų tyrimo „Ar saugiai jaučiuosi gimnazijoje?“ rezultatų 

analizė. 

2019-04 Soc. pedagogė   

 

Konsultacijos ugdymosi pažangai.  Direktorės pavaduotoja ugdymui V. Dubauskienė 

6. Tėvų švietimas, padedantis mokiniui. 2018-05 Administracija 

Darbas su II klasių žingeidžiais mokiniais. Psichologė  

7. Prevencinės programos „Savu keliu“ poveikio analizė“. 2019-06 Soc. pedagogė  

8. Mokytojų savianalizės anketų  aptarimas. 2019-06 Administracija 
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Tyrimai 
 

Eil. 

Nr. 

Tyrimai Data Atsakingi 

1. Brandos egzaminų  rezultatų lyginamoji analizė. 

PUPP rezultatai lyginamoji analizė. 

2018-09 Direktorės pavaduotojos  ugdymui 

V. Dubauskienė, G. Marcinkėnienė 

Abiturientų tolimesnė veikla. Direktorės pavaduotoja  ugdymui V. Dubauskienė 

2. 

 

Naujokų adaptacija gimnazijoje.  2018-10 Psichologė  

Neformaliojo švietimo pasirinkimai. Direktorės pavaduotoja  ugdymui G. Marcinkėnienė 

3. Prevencinė programa „Savu keliu“ . 2018-09/10 Soc. pedagogė  

4. I –IV kl. mokinių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo mastas. 2018-11 Psichologė  

5. II kl. mokinių mikroklimatas klasėje 2018-12 Psichologė  

Išorės vertinimo tarpiniai rezultatai  Metodinės tarybos pirmininkas 

6. I pusmečio mokymosi rezultatų analizė. 2019-01 Direktorės pavaduotoja  ugdymui V. Dubauskienė 

I klasių žingeidžių gimnazistų stipriųjų pusių skirtingose srityse 

tyrimo pristatymas. Gabių vaikų ugdymas. 

Psichologė  

7. III klasių mokinių profesiniai interesai. 2019-02 Psichologė  

Klasės vadovo veikla paveikiam ugdymui.  Direktorės pavaduotoja  ugdymui G. Marcinkėnienė 

8. 

 

„Ar saugiai jaučiuosi gimnazijoje?“ (II, III kl. naujokų tyrimas). 2019-03 Soc. pedagogė  

Konsultacijos ugdymosi pažangai.  Direktorės pavaduotoja  ugdymui V. Dubauskienė 

9. Darbas su II klasių žingeidžiais mokiniais. 2019-04 Psichologė  

10. Prevencinės programos „Savu keliu“ įgyvendinimas. 2019-05 Soc. pedagogė  

11. II pusmečio mokymosi rezultatų analizė. 2019-06 Direktorės pavaduotoja  ugdymui V. Dubauskienė 

12. Abiturientų nuomonė apie gimnaziją. M. m. eigoje Gimnazijos įsivertinimo grupė 

13. Mokytojų kvalifikacijos kėlimas ir patirties sklaida. M. m. eigoje Metodinių grupių pirmininkai 
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