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2017–2019 metų strateginio plano prioritetas – paveikus brandžios asmenybės ugdymas.  
Strateginiai tikslai:  
1. Gerinti mokinių mokymosi pasiekimus.  
2. Kurti palankią brandžios asmenybės ugdymui ir ugdymuisi gimnazijos aplinką.  
3. Ugdyti kūrybišką, atvirą, reflektuojančią, mokymosi kultūrą kuriančią gimnazijos bendruomenę.  
Įgyvendinant strateginį planą, kiekvienais mokslo metais, konkretizuojat veiklas, rengti metiniai veiklos planai. 2018-2019 m. m.  įvardinti du tikslai ir uždaviniai jiems įgyvendinti. 
Tikslas. Gerinti mokinių mokymosi rezultatus. 
Uždavinys. Tobulinti pamokos vadybą. 
Kiekvienas mokytojas reflektavo savo vestas pamokas arba stebėjo po dvi kolegų pamokas, kurias aptarė metodinėse grupėse. Mokytojų tarybos posėdyje analizuoti ugdymosi rezultatai, pažanga, 
pamokos vadybos pokyčiai. 
Laukiamas rezultatas pasiektas: Mokiniai pamokas vertina kaip įdomias ir įtraukiančias (skalėje 1-4 įvertinimų vidurkis – 3). Gerėjo ugdymosi rezultatai – pažangumas kilo iki 95 proc., kokybė – iki 
0,4. Ne mažiau 90 proc. stebėtų pamokų pamokos uždavinys – konkretus, pamatuojamas, orientuotas ne tik į žinių, bet ir gebėjimų bei kompetencijų lygmenį, susietas su pamokos rezultatais ir 
vertinimu.  Dauguma mokytojų pripažįsta grįžtamojo ryšio reikšmingumą ir pagalbą efektyvinant ugdymo procesą.  
Uždavinys. Skatinti savivaldų mokymąsi. 
Kiekvienas mokinys pildė Kompetencijų aplanką, pasibaigus pusmečiui aptarė su klasės vadovu, dalyko mokytojais pasiektą pažangą, numatė tobulėjimo galimybes, įvairių mokymosi šaltinių 
naudojimo galimybes, pagalbą. Su mokiniais klasėse aptartas laiko planavimas, mokėjimo mokytis kompetencijos tobulinimo galimybės, mokymosi stiliai. Tirtas konsultacijų, klasių vadovų veiklos 
poveikis mokinio ugdymosi pažangai. 
Laukiamas rezultatas pasiektas: ne mažiau kaip 70 procentų mokinių moka išsikelti tikslus ir mokytis, ne mažiau kaip 30 proc. mokinių naudojasi elektroniniais mokymosi šaltiniais. Tenkinamas 
pagalbos mokantis poreikis.  Mokyklų pažangos anketoje mokinių pasirinkta viena iš aukščiausių verčių – mokymosi svarba.  
Uždavinys. Tobulinti asmeninės pažangos fiksavimo ir analizavimo sistemą.  
Parengtas ir patvirtintas Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas, Elektroninio dienyno naudojimo tvarkos aprašas. Mokytojai pasirengė ir naudoja asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo 
lenteles, stebima kiekvieno mokinio pažanga. Atlikta duomenų analizė. Duomenys panaudojami ugdymo proceso planavimui ir mokinių pasiekimų gerinimui. 
Laukiamas rezultatas pasiektas: Dauguma mokinių dalyvauja asmeniniuose pokalbiuose su dalyko mokytojais ir klasių vadovais, kuriuose ugdomas gebėjimas analizuoti savo sėkmes ir nesėkmes, 
projektuoti veiklą. Didėja atsakomybė už ugdymosi rezultatus. 19 proc. dalykų įvertinimai kilo, 74 proc. dalykų įvertinimai liko tie patys. Be pateisinamos priežasties mokiniai praleido 5,6 proc. 
(praėjusiais mokslo metais – 6 proc.) visų praleistų pamokų, vienam mokiniui tenka 6,69 (praėjusiais mokslo metais - 8,12) be pateisinamos priežasties praleistų pamokų ir šis skaičius kasmet mažėja. 
Mažėja mokinių, praleidžiančių pamokas be pateisinamos priežasties (daugiau nei 100 praleistų pamokų). Mažėja ir iš viso vienam mokiniui tenkančių praleistų pamokų skaičius – 118,53 (pernai 
buvo 129,84 pamokos mokiniui). Plačiojo įsivertinimo anketoje rodiklis „Pasiekimai ir pažanga“ 75 proc. respondentų vertinama 3-4 lygiu. Mokyklų pažangos anketoje viena iš aukščiausių verčių 
tėvai įvertino įsitraukimą į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus. 
Uždavinys. Gerinti aukštesniųjų gebėjimų mokinių pasiekimus.  
Gabūs ir talentingi mokiniai skatinami dalyvauti konkursuose, varžybose, olimpiadose, VGTU klasės veiklose. Išleistas mokinių kūrybos almanachas, organizuotos mokinių kūrybinių darbų 
(fotografijų, piešinių, rankdarbių) parodos, koncertai. Visiems mokytojams (išskyrus menų, fizinio ugdymo ir dorinio mokytojai) skirtos 29,5 valandos konsultavimui.  
Laukiamas rezultatas pasiektas: 99 laimėjimai rajoniniuose konkursuose, olimpiadose, varžybose, 115 laimėjimai tarptautiniuose, respublikiniuose zoniniuose konkursuose, olimpiadose, varžybose. 
Laimėtos prizinės vietos respublikiniame jaunųjų dramaturgų, jaunųjų filologų konkurse, 2 prizinės vietos lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje, viktorinoje „Po žvaigždėtu dangum“, Europos 
mokinių darbų konkurse, skirtame DNR dienai paminėti, liaudies dailės konkurse „Sidabro vainikėlis“, portfolio konkurse „Auksinis kadras“, konkurse „Giminės medis 2019“, integruotame 
technologijų ir literatūros konkurse,  kūrybinių darbų konkurse  „Padovanok man angelą“. Respublikiniame konkurse „Olympis 2019“ pavasario sesijoje laimėtas 91 medalis, diplomai, padėkos. 24 
abiturientai gavo VGTU klasės baigimo pažymėjimus. Visiškai  patenkinamas neformalaus švietimo poreikis, 2018-2019 m. m. 83  proc. mokinių dalyvauja 19  neformaliojo švietimo veiklų, 
2019-2020 m. m.  – 78 proc. 20 neformaliojo švietimo veiklų.  Nuolat aukštesni nei respublikos biologijos (egzamino įvertinimo vidurkis yra 65,38 balo, 46 vietoje tarp geriausių 50 gimnazijų), 
geografijos, informacinių technologijų brandos egzaminų įvertinimų vidurkiai, didesnė dalis mokinių  nei Lietuvoje šių egzaminų įvertinti 86–99. Aukštesnis nei 50 išlaikiusiųjų vidurkis yra ir anglų 
kalbos, chemijos.  3 abiturientai gavo aukščiausius egzaminų įvertinimus: anglų klb., informacinių technologijų, matematikos. Pagrindinio ugdymo matematikos ir lietuvių kalbos pasiekimų 
patikrinimų rezultatų vidurkiai aukštesni nei savivaldybės ir Lietuvos.  
Uždavinys. Plėtoti mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. 
Profesiniai dialogai vyko  Metodinių grupių, Metodinės tarybos posėdžiuose, klasių vadovų pasitarimuose, klasėje dėstančių mokytojų pasitarimuose, analizuojant atskirų klasių ugdymosi problemas. 
Ypač didelis dėmesys skirtas Brandos egzaminų ir PUPP rezultatų analize. Rezultatai aptarti Metodinių grupių posėdžiuose, po to Direkcinės tarybos posėdyje. Metodinės tarybos iniciatyva 
organizuotos Idėjų mugės, dalintasi patirtimi gimnazijoje, rajoninėse ir regioninėse konferencijose, seminaruose. Vyko profesiniai dialogais su Molėtų progimnazijos mokytojais ir administracija. 
Mokslo metų pabaigoje pedagogai pildė ir kartu su gimnazijos administracija metodinėse grupėse aptarė veiklos savianalizės anketas. 
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II SKYRIUS 
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 
Metinės užduotys (toliau – 

užduotys) Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, 
ar nustatytos užduotys įvykdytos) Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

1.1. Tobulinti pamokos 
vadybą.

Pamokos organizuotos 
šiuolaikiškai – nuosekliai 
d e r i n a n t m o k y m o , 
sąveikos ir mokymosi 
paradigmas. 

Mokytojų tarybos posėdyje išanalizuoti pamokos vadybos 
tobulinimo pokyčiai.  
70 proc. stebėtų pamokų organizuotos nuosekliai derinant 
mokymo, sąveikos ir mokymosi paradigmas. 

Ruošiantis mokytojų tarybos posėdžiui „Pamokos vadybos tobulinimo 
pokyčiai“, buvo susitarta dėl pamokos stebėjimo formos, pamokų 
lankymo (savo, kolegos ar pasikvietus administraciją). Metodinių 
grupių posėdžiuose aptartos stebėtos pamokos, kuriose kiekvienoje 
pavyko nuosekliai derinti mokymo, sąveikos ir mokymosi paradigmas, 
diskutuota kas ir kaip tobulintina. 2019-02-07 mokytojų tarybos 
posėdyje metodinių grupių pirmininkai pristatė pastebėtus geros 
pamokos bruožus, tobulintinos sritys, teikė siūlymus. 

75 proc. mokinių teigė, kad ugdymas atitinka jų mokymosi 
poreikius ir lūkesčius

Plačiojo įsivertinimo anketoje rodiklis „Mokymosi lūkesčiai ir 
mokinių skatinimas“ daugiau kaip 75 proc. respondentų vertinamas 3 
ar 4 lygiu. 

Gimnazijos pažangumas – 92 proc. Gimnazijos pažangumas – 95 proc.

Ne mažiau kaip 25 proc. mokinių pasiekė aukštesnę mokymosi 
pažangą

Iš mokinių individualios pažangos analizės matyti, kad 93 proc. 
dalykų metiniai įvertinimai, lyginant su pirmuoju pusmečiu, kilo arba 
liko tokie patys. 22 proc. mokinių pasiekė aukštesnę mokymosi 
pažangą, 87 proc. mokinių pažangos pokyčio rodiklis teigiamas.

1.2. Skatinti mokytojų 
profesinį tobulėjimą.  

Mokytojai atviri 
naujovėms, 

bendradarbiavimui, 
veiklos reflektavimui.

Sudarytos sąlygos mokytojams bent 5 dienas kelti kvalifikaciją.  Visiems mokytojams sudarytos sąlygos kelti kvalifikaciją pagal 
gimnazijos veiklos prioritetus ir asmenius profesinius tobulinimosi 
tikslus, išnaudojant įvairias galimybes: kvalifikacijos tobulinimas 
dalyvaujant Lean sistemos metodų diegime, projekto „Lyderiu laikas 
3“ veiklose, kursuose, seminaruose, webinaruose, eTwinning 
platformoje, Neformaliosiose švietimo lyderystės programose, 
dalyvaujant Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir 
suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas 
mokymosi tikslais) kursuose. Vidutiniškai kiekvienas mokytojas 
daugiau kaip 7 dienas skyrė kvalifikacijos tobulinimui.
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10 mokytojų dalyvavo bent dviejuose tarptautiniuose 
suaugusiųjų švietimo projektuose. 

13 mokytojų dalyvavo programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, 
profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo 
(asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projekto „Inovatyvūs ugdymo 
metodai – mokinio ir mokytojo sėkmei“ veiklose: 6 mokytojai 
dalyvavo darbo stebėjimo vizite Lenkijoje, 
2 mokytojai dalyvavo Čekijoje, 3 mokytojai Graikijoje 
organizuojamuose kursuose „CLIL – Content and Language Integrated 
Learning“; 2 mokytojai dalyvavo Maltoje organizuojamuose  kursuose 
„CLIL - Technology & ICT Tools for Teachers working with CLIL“.

Organizuoti bent du seminarai gimnazijos mokytojams. Vyko 4 seminarai gimnazijos mokytojams: „Efektyvaus bendravimo ir 
bendradarbiavimo stiprinimas tikslingai taikant aktyviuosius 
mokymo(-si) metodus Ignalinos gimnazijoje “, „Netradicinės 
edukacinės aplinkos ugdymo procese. Šalčininkų Lietuvos 
tūkstantmečio gimnazijos patirtys“, 2014 – 2020 metų Europos 
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto 
„Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 
projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas 
savivaldybėse“ įvadinis seminaras, „S.M.A.R.T. tėvystė“.

Dauguma mokytojų dalijosi patirtimi. Dalintasi patirtimi: metodinėse grupėse, du kartus gimnazijoje 
organizuotose „Idėjų mugėse“ (14 mokytojų), rajono mokytojų 
metodinė dienoje – pedagoginių idėjų mugėje „Geros mokyklos 
link“ (12 mokytojų), su Ukmergės rajono pagalbos mokiniui 
specialistėmis tema „Pagalbos mokiniui specialistų dalyvavimo 
projektinėje veikloje aktyvinimas“ (administracija ir 4 pedagogai), 
Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos mokytojams 
„Stebinančio, kuriančio iššūkius mokymo ir mokymosi patirtys 
Molėtų gimnazijoje“ (administracija ir 2 pedagogai), su Švenčionėlių 
Mindaugo gimnazijos Vaiko gerovės komisijos nariais ir mokinių 
taryba (Vaiko gerovės komisijos nariai ir Mokinių taryba), Ugdymo 
plėtotės centro organizuotoje Švietimo parodoje Utenoje „Sužinokime. 
Tobulėkime. Veikime“ (6 mokytojai),  Baisiogalos gimnazijoje 
„Netradicinė aplinka – mokinio kūrybiškumui ir sėkmei“, Pasaulio 
sveikatos organizacijos ekspertams pristatyta gimnazijos sveikatą 
stiprinanti veikla (administracija, sveikatos priežiūros specialistė). 
Vykdant ERASMUS + projekto „Inovatyvūs metodai – mokinio ir 
mokytojo sėkmei“ veiklas, organizuotas  Lenkijos mokyklos (Liceum 
Ogólnokształcące Nr 1 im. Jana III Sobieskiiego w Wejherowie) 
mokytojų vizitas, kurio metu 11 gimnazijos mokytojų vedė atviras 
integruotas  pamokas, dalijosi patirtimis.
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Įsivertindami metinę veiklą, mokytojai įsivardijo pamokos 
vadybos pokyčius, lėmusius mokinių individualią pažangą ir 
pasiekimus.

Pasibaigus mokslo metams, kiekvienas mokytojas metodinėse grupėse 
pristatė savo veiklą, sėkmes, numatė tobulintinas sritis.

1 .3. Ugdyti mokinių 
socialinę kompetenciją.

Mokiniai geba 
sąmoningai ir atsakingai 
dalyvauti bendrame 
gimnazijos gyvenime, 
veikti kartu su kitais. 

Kiekvienas mokinys dalyvavo bent vienoje iš pasirinktų veiklų: 
savanorystės, pilietinėje akcijoje, kultūrinėje, sportinėje, 
projektinėje  veikloje. 

Mokiniai turėjo galimybę dalyvauti: tarptautiniuose projektuose 
(programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo 
sektoriaus strateginės partnerystės projekto „My career in Europe“ 
veiklose gimnazijoje, Graikijoje, programos „Erasmus+“ bendrojo 
ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projekto „Security in 
ICT“ veiklose gimnazijoje, Ispanijoje, gamtotyriniame projekte 
„Medžių asmens sargybiniai“), nacionaliniuose projektuose 
(valstybinio socialinio draudimo Fondo valdybos jaunimo 
pilietiškumo ir socialinės atsakomybės ugdymo projekte „Nepamiršk 
parašiuto“, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 
projekte „Jogailaičių giminės pėdsakais Lietuvoje“, Lietuvos vaikų ir 
jaunimo centro projekte „Išjudink kitus“, aplinkosauginiame projekte 
„Mes rūšiuojam“, Tarptautinio aplinkosauginio švietimo fondo 
gamtosauginių mokyklų programoje (veikla įvertinta 13-ąja Žaliąja 
vėliava), sveikatą stiprinančių mokyklų judėjime), iniciatyvose 
(socialinėse: „Vilties paukštelis“, „Aš ir Tu – tai Mes“, „Maži 
stebuklai – sveikatos PIN kodas“, Maisto banko, „Dalijamės knyga – 
dalijamės gerumu“, „Gerumo Kalėdos“, gamtosauginėse: miško 
sodinimo, makulatūros rinkimo, atliekų rūšiavimo, „Vasara be 
plastiko“, gyvūnų globos, sveikatos stiprinimo: „Aktyviai, draugiškai, 
sveikai“, „Košės diena“, „Iš mūsų sodų ant mūsų stalo“, pilietinėse: 
„Atminties kelias“, „Papuoškime miestą kartu“), sporto varžybose 
(rankinio, krepšinio, futbolo, stalo teniso, šaškių, smiginio, GO), 
tradiciniuose gimnazijos kultūriniuose renginiuose, parodose 
(„Svogūnų kasos“, velykinis margutis, Kūryba prikelia naujam 
gyvenimui“, „Molėtų ženklai“, abiturientų dailės ir technologijų 
egzaminų darbų, kalėdinių puokščių), kūrybos almanacho „Sielos 
deimančiukai“ rengime. Pradėta įgyvendinti savęs tobulinimo 
programa – DofE.  
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2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

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

Daugiau kaip 30 proc. mokinių patys inicijavo įvairias veiklas ir 
prisiėmė atsakomybę už jų įgyvendinimą, reflektavo ir numatė 
veiklos tobulinimo galimybes.

Daugiau kaip 30 proc. mokinių  ėmėsi iniciatyvų rengiant gimnazijos 
kultūrinių renginių scenarijus, įsitraukė į veiklas Molėtų 
progimnazijoje (Sąmoningumo mėnuo „Be patyčiųˮ veiklas, minint 
Mokytojų dieną, vestos pamokos), Molėtų pradinėje (susitikimai su 
pradinukais bibliotekoje, vesta chemijos pamoka, šaškių varžybos, 
minint Mokytojų dieną vestos pamokos), darželyje „Saulutė ˮ 
(projektinės veiklos). Mokinių taryba inicijavo Muzikos, Kino 
vakarus, Bičių nominacijas, virtualią viktoriną „Lietuvai 101“. Visa 
gimnazija palaikė atskirų mokinių akcijas: ,,#nenurašykopalaikyk“, 
„Diena be mobiliojo telefono“, klasių iniciatyvas, Mokinių tarybos 
iniciatyvas, organizuojant judriąsias pertraukas, stalo žaidimus per 
pertraukas.  

Užduotys Priežastys, rizikos 

2.1.

2.2.

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai

3.1.Rėmėjų paieška abiturientų 
skatinimui.

Gauta Rėmėjų parama 7 abiturientų stipendijoms, kurios įteiktos skatinant ir motyvuojant mokinius už puikius ugdymosi rezultatus, aktyvią visuomeninę 
veiklą. 

3.2 Bendradarbiavimo sutartys su Alantos 
technologijos ir verslo mokykla, Molėtų 
progimnazija.

Pagalba mokiniui planuojant karjerą, geriau pažįstant darbo rinką, plėtojant  bendrąsias  ir profesines kompetencijas, sudarant platesnes technologijų 
modulių pasirinkimo galimybes. 
Ugdymosi aplinkų panaudojimo, mokinių savirealizacijos galimybių plėtimas, profesinis dialogas.

3.3. Tėvų komiteto veiklos aktyvinimas. Tėvų įsitraukimas į gimnazijos veiklą (strateginio ir metinio veiklos plano rengimas, dalyvavimas renginiuose, debatuose „Mokyklinė uniforma: už ir 
prieš“, sportinėse varžybose,  akcijoje „Įrenkime gimnazistams poilsio zoną“, „Knygų Kalėdos“, „Šok į tėvų klumpes“, Sėkmės pamokos, parodos) 
motyvuoja ir skatina mokinius. 

3.4. Kompiuterinės darbo užmokesčio 
priežiūros programos „VIRA3“  
diegimas. 

Skaidrumas, aiškumas susitariant dėl darbo krūvio paskirstymo. 
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4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai 

Užduotys Siektini rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 
vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos)
Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

4.1.

4.2.
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