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MOLĖTŲ GIMNAZIJOS METINIS VEIKLOS PLANAS 

2022–2023 M. M. 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2022–2023 mokslo metų gimnazijos veiklos planas parengtas vadovaujantis gimnazijos strateginiu planu 2020–2022 metams, gimnazijos 

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

2022–2023 m. m. veiklos planą parengė darbo grupė, patvirtinta 2022-09-01 Nr. V-168. 

Šiame plane įvardinti svarbiausi gimnazijos praėjusių mokslo metų pasiekimai, problemos, apibrėžti veiklos tikslai ir uždaviniai 2022–2023 

mokslo metams, numatytos priemonės jiems įgyvendinti.  

 

II. 2021–2022 M.M. VEIKLOS ANALIZĖ 

 Keturiolikoje klasių komplektų mokėsi 363 mokiniai, 16,5 proc. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, 3,37 proc. 

globojamų. Nemokamas maitinimas ir aprūpinimas mokinio reikmenimis skirtas 12,35 proc. mokinių, 32,58 proc. mokinių į gimnaziją pavežami.  

 2020–2021 m. m. mokantis nuotoliniu būdu buvo labai sumažėję praleistų pamokų. 2021–2022 m. m. šis rodiklis vėl grįžo į 

priešpandeminį lygį – vienam mokiniu tenka 104,5 praleistos pamokos – dvigubai daugiau nei praeitais metais. Be pateisinamos priežasties mokiniai 

praleido tik 26,8 proc. visų praleistų pamokų (praėjusiais mokslo metais 6,8 proc.) visų praleistų pamokų, vienam mokiniui tenka 3,31 pamokos 

(praėjusiais mokslo metais 8,39) be pateisinamos priežasties praleistų pamokų. Nebėra mokinių, praleidusių daugiau nei 100 pamokų be pateisinamos 

priežasties.  

Gimnazijos pažangumas – 95,82 (praėjusiais metais buvo 94,07 proc.), pasibaigus mokslo metams (rugpjūčio 31 d. – 98,9 proc.), mokymosi 

kokybė – 0,36 (praėjusiais metais buvo 0,43). Mažėja mokinių su trimis ir daugiau nepatenkinamų metinių įvertinimų. Aukščiausias pažangumas buvo 



2 

 

abiturientų (98,59 proc.) – pirmą kartą per 14 metų. Visi abiturientai gavo brandos atestatus. Šešiose klasėse iš keturiolikos mokslo metų pabaigoje 

nebuvo nei vieno nepažangaus mokinio. 76 proc. mokinių padarė pažangą: 21 proc. gavo aukštesnius dalykų įvertinimu ir 55 proc. išlaikė tą patį lygį 

mokydamiesi aukštesnėje klasėje. 

Molėtų gimnazijos abiturientai rinkosi daugiau valstybinių egzaminų nei vidutinis Lietuvos abiturientas (gimnazijoje – 3,86 valstybinio 

egzamino, Lietuvoje – 2,53 valstybinio egzamino). Informacinių technologijų ir biologijos gimnazistų surinktų taškų vidurkis yra aukštesnis nei 

Lietuvos abiturientų. Matematikos, lietuvių ir anglų k. egzaminus net virš 20 proc. Molėtuose renkasi dažniau nei Lietuvos vidurkis. Matematikos 

valstybinio brandos egzamino  vidurkis 19,42 balo. Gauti du aukščiausi brandos egzaminų įvertinimai - anglų kalbos. Geografijos, fizikos, chemijos, 

biologijos, anglų k., istorijos egzaminus išlaikė visi juos pasirinkusieji. 77 proc. abiturientų išlaikė tris ir daugiau valstybinių egzaminų. 

65 proc. abiturientų įstojo į aukštąsias mokyklas, iš jų 39 proc. į universitetus (ankstesniais metais ši dalis buvo dvigubai didesnė). 61 proc. 

abiturientų, tęsiančių mokslą aukštosiose mokyklose, rinkosi studijas kolegijose, 17 proc. – profesinio rengimo centruose, 12 proc. abiturientų 

įsidarbino. Populiariausias tarp absolventų yra Vilniaus universitetas. Net 55 proc. įstojusių į universitetus mokosi VU. 

Brandos atestatus gavo visi abiturientų. Trys  abiturientai mokėsi puikiai ir labai gerai. 7 abiturientai sėkmingai baigė VGTU klasę.  

91 II gimn. kl. mokiniai gavo pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus, 2 - mokymosi pasiekimų pažymėjimus. 23 mokiniai (16 gavo 

pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus, 6 mokymosi pasiekimų pažymėjimus) , baigusių pagrindinio ugdymo programą, pasirinko mokytis kitas 

veiklas.  

 Tenkinamas neformalaus švietimo poreikis, 70 proc. mokinių dalyvavo 18 neformaliojo švietimo veiklų. 

 

Laimėjimai olimpiadose, konkursuose, varžybose 

Rajoniniai renginiai Tarptautiniai, respublikiniai, zoniniai renginiai 

 I v. IIv. IIIv. Prizinių 

vietų 

 Iv. IIv. IIIv. 

Anglų kalbos 9–10 kl. konkurso 

savivaldybės etapo rezultatai 
2 1 2 5 VKIF Kengūros projektų lyderių turas 2 diplomai 

1 pagyrimo raštas 
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Anglų kalbos 11 kl. olimpiados 

savivaldybės etapo rezultatai 
1 1 1 3 Respublikinis konkursas „Skaidrumą kuriame 

kartu“  

Klasė gavo 

nominaciją 

34-osios Lietuvos mokinių 

geografijos olimpiados 

savivaldybės etapo rezultatai  

1 1 1 3 Tarptautinė neuromokslų olimpiada (I etapas) diplomas 

Molėtų r. 9–12 kl. Mokinių 

geografijos olimpiados „Mano 

gaublys“ savivaldybės etapo 

rezultatai 

4 2 2 8 Eilėraščių konkursas „ŠVENČIU LIETUVĄ“, 

skirtas Vasario 16-jajai 

1 padėka 

28-osios Lietuvos dailės 

olimpiados II etapo  
1 0 2 3 Zoninis mokinių meninio skaitymo konkursas  1 

 
 

Teisinių žinių konkursas 

„Temidė“ 
1   1 „UKTech@s 2021   4 

54-ojo Lietuvos mokinių 

jaunųjų filologų konkurso 2022 

m. rajono rezultatai 

2   2 Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė“ 1 padėka 

Diktanto „Raštingiausias 

mokinys 2022“ 
1 3 1 5 Vertimų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis“ 15 diplomų,  

13 padėkų 

Lietuvių kalbos ir literatūros 9–

10 kl. olimpiados savivaldybės 

etapo rezultatai 

1 1  2 Tarptautinė istorinio teisingumo komisija Padėka  

Lietuvių kalbos ir literatūros 

11–12 kl. olimpiados 

savivaldybės etapo rezultatai 

1  1 2 „Olympis 2021 – Rudens sesija“ 12 medalių,  

60 diplomų,  

5 padėkos 

69-osios Lietuvos mokinių 

fizikos olimpiados 9–12 kl. 

savivaldybės etapo rezultatai 

 1  1 Lietuvos mokinių jaunųjų poetų kūrybos konkursas 

„Raktažolė“ 

1 padėka 

70-osios matematikos 

olimpiados savivaldybės II 

etapo rezultatai 

1 2 4 7 „Olympis 2022 – Pavasario sesija“ 8 padėkos 

54 diplomai 

7 medaliai 
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Molėtų r. 31-osios istorijos 

olimpiados savivaldybės etapo 

rezultatai  

5 2 1 8 2021 m. Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo lyderių 

turas.  

2 diplomai, 1 

pagyrimo raštas 

54-osios Lietuvos mokinių 

biologijos olimpiados 

savivaldybės etapo rezultatai 

4 3 3 10 Respublikinė skirtingų gebėjimų mokinių virtuali 

fotografijų paroda-konkursas „Pavasario spalvos 

5 padėkos 

60-osios Lietuvos mokinių 

chemijos olimpiados 

savivaldybės etapo rezultatai 

4 4 3 11 Anglų kalbos olimpiada KINGS  4 diplomai 

2022 m. Molėtų r. lengvosios 

atletikos pavasario kroso 

varžybos 

1  2 3 Dalyvavimas projekte „Progresinio praktinio 

verslumo ugdymo programos įgyvendinimo 

Lietuvos mokyklose (9–12 kl. mokiniams)“ 

1 padėka 

     KINGS olimpiada rudens sesija   1 

     KINGS olimpiada pavasario sesija 1   

Iš viso 30 22 23 74 Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas  1  

 

 

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose 

1. 2020–2023 m. Programos „Erasmus+“ KA201 Bendradarbiavimas inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi – strateginių tarpmokyklinių 

partnerysčių projektas „Debating as a new Approach to Learning“.  

2. 2020–2022 m. - „Erasmus+“ programos 2 pagrindinio veiksmo – Mokyklų mainų strateginės partnerystės projektas „Looking Out, 

Looking In“.  

3. 2020–2022 m. „Erasmus+“ programos 2 pagrindinio veiksmo – Mokyklų mainų strateginės partnerystės projektas „My culture in your 

school“.  

4. 2020–2022 m. Programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo (asmenų 

mobilumas mokymosi tikslais) projektas  „Inovatyvus ugdymas su STEAM“.  

5. Goethe instituto  projektas: Clilig – integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas(is) Lietuvoje.  
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Dalyvavimas nacionaliniuose projektuose 

1. Aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“.  

2. Tarptautinio aplinkosauginio švietimo fondo (FEE – Foundation for Enviromental) gamtosauginių mokyklų programa. Veikla įvertinta 

15-ąja Žaliąja vėliava. 

3. Sveikatą stiprinančių mokyklų judėjimas. 

4. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro ir Europos socialinio fondo agentūros projektas „Lyderių laikas 3“. 

5. Lietuvos EKO mokyklų tinklas. 

6. Junior Achievement (JA) projekte „Praktinio verslumo ugdymo programos įgyvendinimas Lietuvos mokyklose 9–12 klasių mokiniams“. 

 

Žmogiškieji ištekliai 

 Gimnazijoje dirbo 36 pedagogai, pagalbos specialistai: specialioji pedagogė, socialinė pedagogė, psichologė (0,75 etato), sveikatos 

priežiūros specialistė (0,5 etato), bibliotekininkė. Pagal kvalifikaciją: 3 (8,33 proc.) ekspertai, 13 (36,11 proc.) metodininkų, 17 (47,23 proc.) vyr. 

mokytojai, 3 (8,33 proc.) mokytojai. Trys mokytojai (biologija, anglų kalba) vertino abiturientų valstybinius brandos egzaminų darbus. Kiekvienas 

mokytojas tobulino kvalifikaciją pagal savianalizėje nustatytus tikslus, vidutiniškai net 74 val./metus. Dalinosi patirtimi, skaitė pranešimus įvairiuose 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.  

 Gimnazijoje organizuoti mokymai mokytojams: „Mokymosi motyvacijos skatinimas: darbas virtualioje Canva aplinkoje“, Mokytojų 

edukacinė išvyka į Palangos Senąją gimnaziją, Utenos STEAM centro pristatymas, „Apie vadovavimą, vedantį link bendradarbiavimo“, „Mobingas 

darbe, kaip jo išvengti“, „Stresas ir įtampa- kaip su jais kovoti“, „Įtrauktis visiems – universalus dizainas sėkmingam mokymuisi“. 

 Gimnazijoje svečiavosi Anykščių J. Biliūno gimnazijos mokytojai „Paveikūs savivaldaus mokinių ugdymo būdai Molėtų gimnazijoje“. 

Vizito metu patirtimi dalinosi gimnazijos mokytojai. Mūsų kolektyvas patirties sėmėsi Palangos senojoje gimnazijoje („Lyderystės apraiškos“) ir 

Anykščių J. Biliūno gimnazijoje („Edukacinės erdvės ugdymosi rezultatams“). Penkis pranešimus Molėtų ŠPT organizuotoje metodinėje dienoje 
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„Ugdome savivaldų mokinį: nuo teorijos iki praktikos“ skaitė Molėtų gimnazijos mokytojai. Direktorės pavaduotoja aktyviai dirbo Molėtų r. UTA 

(Ugdymo turinio atnaujinimo) komandoje. 

 

Ugdymosi aplinkos 

Kiekvienam mokiniui tenka 11,4 kv. m. gimnazijos patalpų ploto. Ugdymo procese naudojamos 5 interaktyvios lentos, 10 komplektų tenka 3,3 

interaktyvios lentos, yra 94 kompiuteriai, 100 mokinių tenka kompiuterių 22,8. Informacinių technologijų kabinetuose yra  po 15 darbo vietų. Įvairių 

dalykų kabinetuose yra 60 kompiuterių, kiekviename kabinete – išmanūs ekranai arba lentos, 15 kabinetų yra spausdintuvai, bibliotekoje – 4 

kompiuteriai. Yra viena namų kino sistema. 48 planšetiniai kompiuteriai. Gimnazijoje yra 370 spintelių mokiniams. 2021–2022 m. m. atnaujinti 

vienos kompiuterių klasės kompiuteriai, nupirkti išmanūs ekranai kabinetuose (20 vnt.). 

Pertraukų metu yra galimybės  erdves naudoti judriųjų pertraukų organizavimui: 2 mini futbolo stalai, 5 stalo teniso stalai, vietos, kur mokiniai 

gali žaisti šaškėmis. 

Bibliotekos fonde yra 16450 egz. knygų, kurių kaina 44933,13 Eur, ir 13027 egz. vadovėlių, kurių kaina 103723,18 Eur. 

 

Įstaigos ryšiai 

Įstaigos bei organizacijos, su kuriomis Molėtų gimnazija turi pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis: 

1. Rajono mokyklos: Molėtų pradinė mokykla, Molėtų progimnazija, Alantos gimnazija, Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus 

gimnazija, Alantos TVM. 

2. Gimnazijos: Ignalinos, Anykščių J. Biliūno, Ukmergės A. Smetonos Aukštosios mokyklos: VU, VDU, Vilniaus TECH, MRU, Utenos 

kolegija, Utenos regioniniu profesinio mokymo centras. 

3. Molėtų kultūros centras. 

4. Molėtų krašto muziejus. 

5. Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka. 
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6. Laikraščių „Vilnis“, ,,Žalioji Lietuva“, „Žaliasis pasaulis“ redakcijos. 

7. Lietuvos GO klubo asociacija. 

8. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Molėtų rajono policijos komisariatas. 

9. Molėtų ŠPT. 

10. Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija 

11. Sveikatą stiprinančių mokyklų judėjimas. 

 

III. 2021–2022 M. M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

PRIORITETAS  

PAVEIKUS SAVIVALDŽIOS ASMENYBĖS UGDYMAS. 

 

Tikslas. Ugdyti mokinių sąmoningumą. 

Uždavinys. Sudaryti sąlygas kiekvienam patirti sėkmę. 

 Pamokų, būrelių užsiėmimų metu, klasės vadovo organizuojamose veiklose kuriamas palankus emocinis mikroklimatas, kuris skatino 

mokytis, leido kiekvienam mokiniui patirti sėkmę. (Mokinių apklausos. Dauguma mokinių vertina mikroklimatą teigiamai.) 

 Atliktas I kl. mokinių mokymosi stilių nustatymas. Mokiniai supažindinti.  

 Teikiama efektyvi pagalba SUP mokymosi sunkumų turintiems mokiniams (žymiai pakilęs SUP mokinių pažangumas). Mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių – 17 proc. Pagalbą teikė mokytojai padėjėjai (3 et.), spec. pedagogas (1 et.), psichologas (0,75 et.). Švietimo pagalbą 

gaunančių mokinių – 100 proc.  Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100 mokinių, skaičius – 1,43 

 Vyko VGK posėdžiai, kiekvieną savaitė PMS susirinkimai (34), kurių metu teikta mokiniams (224 pokalbiai). 

Uždavinys. Ugdyti mokinių atsakomybę. 

 Mokiniai skatinami stebėti ir fiksuoti asmeninę pažangą. Ją analizavo pamokose, popamokinėje veikloje.  
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 Mokytojai turi susidarę mokinių pažangos stebėjimo ir fiksavimo sistemą.  

 Vyko užsiėmimai I–IV kl. mokiniams savęs pažinimo, karjeros projektavimo, socialinių kompetencijų ugdymui:  

 Utenos regiono profesinio mokymo centro pristatymas, karjeros pamokas „Išbandyk profesiją“ Aukštaitijos profesinio rengimo centre, 

mokiniai vyko į tarptautinę mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodą KARJERA IR STUDIJOS 2022, dalyvavo projekto „Empowering Young 

Women for the Future of Jobs“ užsiėmimuose, kurių metu mokiniai buvo informuoti apie karjerą technologijų srityje, technologijų svarbą ir verslumo 

kompetencijų svarbą sėkmingai karjerai susikurti.  

 Organizuotos dalykų, karjeros projektavimo, psichologinės konsultacijos mokiniams. Mokiniai gavo reikiamą pagalbą.  

 Savitarpio pagalbos modelio ,,Mokinys mokiniui“ veikla neįgyvendinta.  

 Pamokų metu taikomi įvairūs mokymosi metodus. Jie skatino savivaldžios asmenybės ugdymą: mokiniai savo mąstymą derino su kitų 

mąstymu, savo veiklos įgūdžius – su kitų veiklos įgūdžiais, tobulino komandinio darbo, problemų sprendimo įgūdžius. Vyko pamokos „Sumanaus 

moksleivio akademijoje“, srautinė matematikos pamoka, kurią vedė matematikos mokslų daktaras Vaidotas Zemlys, edukacinė pamoka, kurią vedė 

buvusi gimnazistė, dailininkė iliustratorė Justė Urbonavičiūtė, integruotos veiklos, skirtos Europos kalbų dienai paminėti. 

Uždavinys. Skatinti lyderystę. 

Remiamos mokinių tarybos iniciatyvos, teikiama reikiama pagalba lyderiams: Muzikos vakaras, Bičių nominacijos, Mokytojų dienos 

sveikinimas. 

Skatinama mokinių saviraiška, savirealizacija: Neformaliojo švietimo užsiėmimuose (mokinių skaičius gimnazijos būreliuose – 252 (70 proc.). 

Gimnazijos renginių metu: pirmokų krikštynos, kalėdinis karnavalas, šimtadienis, Lygiadienio popietė. 

Dalykinėse savaitėse:  menų, tiksliųjų mokslų, gamtos mokslų, Šiaurės šalių literatūros. 

Įvairių veiklų metu ugdomas bendruomeniškumas, pasididžiavimo gimnazija jausmas, pilietiškumas. 

Mokiniai įsitraukė į projektų veiklas:  
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 „Erasmus+“ KA2 projekto „Debating as a new Approach to Learning“ Mokymosi, mokymo ir dėstymo veiklų Colegio Miralmonte (Ispanija) 

(dalyvavo 6 mokiniai). 

 „Erasmus+“ projekto „Looking Out, Looking In“ dalyviai kartu su partneriais ruošė rečitalius. 

 Molėtų rajono savivaldybės administracijos vykdomas Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės finansuojamas 

projektas „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio diegimas Ukmergės, Širvintų ir Molėtų savivaldybėse.“ 

(Susitikimai su Gabrieliumi Liaudansku-Svaru, Donata Virbilaite, Mariumi Repšiu). 

Kūrybingi gimnazistai turėjo galimybę realizuoti savo talentus parodose, koncertuose, pasirodymuose, projektinėje veikloje, atliekant 

tiriamuosius darbus. Įsitraukė į savanorystę, pilietines akcijas, kultūrinę, sportinę veiklą. Mokiniai jungėsi į tiesioginę zoom transliaciją – šventė 

Europos muzikos dieną „EuDaMuS 2022“, dalyvavo „Umaras –JKL“ varžybose, II, III–IV klasių gimnazistų 2x2 krepšinio turnyre, akcijoje „Įveik 

savo Laisvės ratą!”, ,,Knygų Kalėdos“,  savanoriška maskuojančių tinklų, kurie buvo skirti kovojančiai Ukrainai, gamyba, organizuotos mokinių 

darbų parodos gimnazijoje. 

Uždavinys. Plėsti patirtinio ugdymo galimybes. 

 Klasės įsitraukė į projektines veiklas (ENO, Sumanaus moksleivio akademija, Verslumo). 

 Mokiniai tobulino verslumo kompetenciją dalyvaudami Lietuvos Junior Achievement (LJA) projekte „Praktinio verslumo ugdymo programos 

įgyvendinimas Lietuvos mokyklose 9–12 klasių mokiniams“. Sukurtos 4 bendrovės („AVEVA“, „FARMERO“, „JV“ ir „R3VA“). 

 Molėtų gimnazijos neformalaus jaunimo grupes „Ekonova“ ir „43“, teiktos projektų paraiškos savivaldybės jaunimo iniciatyvų projektų 

finansavimui gauti, „Muzika jungia“ ir „Ekologijos puoselėjimas Molėtų gimnazijos aplinkoje“ pateko į TOP 3.  

 ENO: medelių sodinimas, žibintų gamyba, taupymas. 

 Kultūros paso renginiai (juose dalyvavo 97 proc. mokinių). 
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Uždavinys. Skatinti mokinių tolesnės veiklos projektavimą ir nuolatinį įsivertinimą. 

• Gimnazistai pildė „Gimnazisto kompetencijų aplankus“, du kartus per mokslo metus su klasės vadovais juos aptarė. Dauguma mokinių geba 

analizuoti ugdymosi pasiekimus ir numatyti tobulėjimo, saviraiškos galimybes. 

• Dalykų mokytojai, klasių vadovai organizavo pusmečių ir metinių pokalbių su mokiniais. Dauguma mokinių geba padaryti pusmečio ir mokslo 

metų refleksiją ir numatyti ugdymosi gaires kitiems mokslo metams. 

• Brandos egzaminų, PUPP rezultatų analizavimas, stebint kiekvieno vaiko pažangą bei planuojant tolesnes veiklas. (Duomenų analizė. 

Duomenys panaudojami ugdymo procesui planuoti ir mokinių pasiekimams gerinti).  

• Organizuoti keturi trišaliai susirinkimai. Juose dalyvavo: I kl. – 21, II kl. – 27, III kl. – 5, IV kl. – 14 (viso 67). 

Uždavinys. Vystyti profesinį dialogą. 

Mokytojai įsitraukė į tarptautinius suaugusiųjų švietimo projektus. Dalijasi patirtimi. 

 Programos „Erasmus+“ KA201 Bendradarbiavimas inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi – strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projektai  

 „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo KA1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) 

projektas „EXPLORING LEARNING ENVIRONMENTS TO REDUCE DROPOUT RATE“. Gimnazijoje lankėsi mokytojai iš Ispanijos. 7 mokytojai 

vyko į projektų veiklas (2 mokytojai vyko du kartus). 

Metodinės dienos organizavimas. 

Kolegos turėjo galimybę mokytis vieni iš kitų, skleisti gerąją darbo patirtį. Mokytojai dalyvavo Molėtų švietimo pagalbos tarnybos organizuotoje 

metodinėje dienoje „Ugdome savivaldų mokinį: nuo teorijos iki praktikos“. Pranešimus skaitė 9 pedagogai. Savo patirtį pedagogai skleidė gimnazijos 

idėjų mugėje.  

Organizuotos dalykinės kelionės – vizitai organizavimas į respublikos mokyklas. Lankytasi Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje. Dalyvauta 

profesiniame dialoge „Inovatyvių mokymo priemonių ir metodų taikymas, integruojant neformalųjį švietimą su formaliuoju, jų įtaka mokinių 

savivaldžiam mokymuisi“. Programos „Švietimo lyderystė mokymosi sėkmei“ edukacinė išvyka „Praktinės lyderystės apraiškos Palangos senojoje 

gimnazijoje“. 
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Tikslas. Stiprinti gimnazijos bendruomenės emocinį atsparumą. 

Uždavinys. Gerinti mikroklimatą. 

 Vykdyta prevencinė programa „Savu keliu“. Mokiniai bendrauja tarpusavyje draugiškai, kultūringai elgiasi, yra empatiški ir tolerantiški. 

 Atliktas psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimas. 

 Organizuotos arbatos pertraukos. 

 Organizuotos kalėdinės dirbtuvės „Kalėdinė vizija“. 

 Gilinamos socialinės ir emocinės kompetencijos įvairiose veiklose. Apie70 proc. mokinių įsitraukė į savanorystės, pilietines, socialines akcijas.  

 E-seminaras „Mobingas?! Samprata, priežastys, veiksmai, dalyviai, pasekmės ir intervencija“. 

 Kvalifikacijos tobulinimo programos „Švietimo lyderystė mokymosi sėkmei“ seminaras „Mobingas darbe: kaip jį atpažinti?“ 

Uždavinys. Siekti socioemocinės ūgties. 

Buvo teikiama savalaikė psichologinė, socialinė pagalba teikimas gimnazijos bendruomenės nariams: Geros savijautos programose dalyvavo 8 

klasės, Adaptacijos diena gimnazijos pirmokams, Praktiniai seminarai tėvams – 4. Mediacijos pagalba nebuvo teikiama (nebuvo poreikio). 

Uždavinys. Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius. 

Sveikos gyvensenos ir žalingų įpročių prevencijos įgūdžių formavimas (soc. pedagogės, psichologės, sveikatos priežiūros specialistės, klasių 

vadovų veikla). Jaunųjų paramedikų mokymai. Organizuota psichinės sveikatos savaitė „Sparnai tavo sielai”. Molėtų rajono savivaldybės sveikatos 

projektas. Gimnazistams pradėti vykdyti mokymai tema „Seksualinio smurto prevencija“. 

Tikslas. Kurti funkcionalią edukacinę gimnazijos aplinką. 

Uždavinys. Kurti kūrybiškumą skatinančias erdves ir efektyviai jas panaudoti. Ugdymo procese panaudotos sporto ir aktų salės. Gimnazijos 

erdvės išnaudotos pertraukoms organizuoti. Per ilgąsias pertraukas organizuoti sportiniai užsiėmimai (šaškių, šachmatų, stalo futbolo). 

Uždavinys. Modernizuoti ugdymosi aplinkas. Aktyvinama bibliotekos – informacinio centro – veikla: 424 skaitytojai. Gauta 102 egz. knygų. 

Nupirkta 9 egz. vadovėlių. Vyko integruotos pamokos, edukacinės pamokos, organizuotos parodos. Modernizuoti mokomieji kabinetai (13 kabinetų 
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aprūpinti interaktyviais ekranais). Atliktas gimnazijos vidaus patalpų remontas. Vienam mokiniui tenkantis mokymosi ir bendras patalpų plotas –

Mokymosi – 4,4 kv. m Bendras – 12,5 kv. m Sudarytos sąlygos dirbti ir mokytis estetiškoje aplinkoje. 

Uždavinys. Gerinti mokymosi prieinamumą. Pagal poreikį organizuotas hibridinis mokymas. Gautos dvi hibridinio mokymo įrangos. Visi 

mokiniai turėjo galimybę dalyvauti ugdymo procese. 

Uždavinys. Ugdyti mokytojų profesines kompetencijas. 

• Pedagogai tobulino savo kvalifikaciją seminaruose, kursuose ir gautas kompetencijas taikė savo darbe. (Įvairioms profesinio tobulėjimo 

formoms skirta ne mažiau nei 40 valandų per metus.) 

• Mokytojai reflektavo, įsivardijo veiklos pokyčius, numatė tobulėjimo kryptis. 

• Taikyti Lean metodai gimnazijos veikloje: VACA, PDCA – rengiant strateginio plano projektą, Kaizen Teian – problemų sprendime, – Asaichi 

– klasių vadovų veikloje. 

 

2022–2023 M.M. VEIKLOS PLANAS 

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 
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IV. SITUACIJOS ANALIZĖ 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

Mokinių saviraiška. 

Mokinio asmeninės pažangos stebėsena ir asmenybės raidos lūkesčiai. 

Pagalba mokiniui./Socialinė pagalba. 

Mokinių savijauta.  

Aplinkos pritaikymas SUP vaikams. 

Abiturientų pasirinkimas 3 ir daugiau VBE. 

Aukšti abiturientų biologijos VBE rezultatai.  

Dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, varžybose. 

Laimėjimai respublikiniuose (kalbų, meniniuose, biologijos) 

konkursuose, olimpiadose. 

Patirties sklaida. 

Projektinė veikla.  

Bendradarbiavimas su aukštosiomis mokyklomis. 

Galimybės mokytojų iniciatyvoms.  

Atnaujintos ugdymosi aplinkos. 

Mokytojų STEAM srities kompetencijos, veikloms pritaikytos aplinkos. 

Pasiekimai respublikinėse gamtos (išskyrus biologiją) ir tiksliųjų mokslų 

olimpiadose, konkursuose. 

 Fizikos, chemijos, IT išplėstinio kurso pasirinkimas. 

Matematikos VBE ir PUPP rezultatai.  

Abiturientų, gavusių VBE 86 –100 (išskyrus biologiją, anglų klb.), dalis. 

Važinėjančių į gimnaziją mokinių galimybės  įsitraukiant į popamokines 

veiklas.  

Neformalaus ugdymo pasiūla. 

Mokinių savivaldumas. 

Epizodinės edukacijos su profesionaliais menininkais, kūrėjais. 

Mokymosi, poilsio, bendradarbystės erdvės. 

Mokytojų darbo vietų kompiuterinė įranga. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) įtraukimas į gimnazijos veiklą. 

Naujų gimnazijos erdvių išnaudojimas. 

Pamokų savianalizė ir bendradarbiavimas. 

Patriotiškumo skatinimas. 

Vaiko gerovės komisijos darbo efektyvumo didinimas. 

Papildomi finansavimo šaltiniai. 

Ugdymas kitose aplinkose. 

Karjeros planavimas. 

Tarpdalykinė integracija. 

Dėmesys gabių mokinių ugdymui. 

Pedagogų kolektyvo senėjimas. 

Socialinis-ekonominis kontekstas. 

Spec. ugdymosi poreikių mokinių skaičius. 

Mokinių žalingi įpročiai. 

Mokinių elgesio kultūros stoka. 

Didėjanti mokinių priklausomybė IT. 

Žemas mokymosi motyvacijos lygis, atsakomybės stoka, savarankiško 

darbo stoka. 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) abejingumas vaikų ugdymosi rezultatams, 

visuomeninei veiklai. 
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Kolegialus bendradarbiavimas. 

Mokytojų mikroklimato gerinimas. 

Mokinių sveikatos stiprinimas, žalingų įpročių prevencija. 

Efektyvi ir savalaikė mokytojų padėjėjų pagalba. 

Gimnazijos erdvių įveiklinimas ir puoselėjimas. 

Savanorystės skatinimas. 

 

V. PRIORITETAS. PAVEIKUS SAVIVALDŽIOS ASMENYBĖS UGDYMAS 

Tikslas: Ugdyti mokinių savivaldumą savo tikslų siekime. 

UŽDAVINIAI 

 

PRIEMONĖS DATA ATSAKINGI 

ASMENYS 

LAUKIAMAS 

REZULTATAS 

Skatinti mokinių 

mokymosi 

motyvaciją. 

 

Pamokose ir užklasinėje veikloje sudaromos 

sąlygos mokiniams patirti savo veiksmų 

pasekmes. 

2022–2023 m. m. Dalykų mokytojai Mokiniai geba kelti realius 

tikslus ir pasirenka jų 

įgyvendinimo būdus. 

Ugdymosi proceso priartinimas prie gyvenimiškų 

situacijų. 

 

2022–2023 m. m. 

 

Dalykų mokytojai Aukštesnis mokinių 

domėjimasis mokomuoju 

dalyku. 

Organizuoti I klasių mokiniams diagnostinius 

testus. 

Rugsėjo mėn. Dalykų mokytojai Nustatomos mokymosi 

spragos ir siūlomos 

galimybės jų likvidavimui. 

Kryptingas mokytojų pasirengimas atnaujintų 

programų diegimui. 

2022–2023 m. m. Administracija 

Dalykų mokytojai 

Mokytojai gerai vertina 

savo pasirengimą atnaujintų 

programų diegimui 

Įgyvendintas UTA planas.  

Mokinių skatinimas  sudaryti savo veiklos 

portfolio, papildant kompetencijų aplanką. 

2022–2023 m. m. Dalykų mokytojai 90 proc. mokinių geba 

analizuoti savo sėkmes ir 

nesėkmes. 
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Efektyvi/kryptinga pagalba silpnos mokymosi 

motyvacijos mokiniams (rezultatyvi pagalba 

konsultacijose, sudarant sąlygas mokiniams patirti 

sėkmę). 

2022–2023 m. m. Pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

dalykų mokytojai 

Nepažangių mokinių 

gimnazijoje ne daugiau kaip 

3 proc. 

Įtraukiančios Sėkmės pamokos (absolventai, 

tėvai, menininkai, kūrėjai, sėkmingi žmonės). 

2022–2023 m. m. Klasių vadovai, 

administracija 

Mokinių susidomėjimas 

naujais dalykais, aukštesnė 

mokymosi motyvacija. 

Nuosekliai ugdomas mokinių gebėjimas klausti. 2022–2023 m. m. Klasių vadovai, 

Dalykų mokytojai 

80 proc. mokinių 

sąmoningai analizuoja savo 

klaidas. 

Vilniaus TECH klasės formavimas (I klasė). 2022–2023 m. m. administracija Didesnės galimybės tobulėti 

aukštesnės motyvacijos 

mokiniams. 

Tikslingi namų darbai ir apčiuopiama  jų įtaka 

mokinių pasiekimams. 

2022–2023 m. m. Dalykų mokytojai 90 proc. mokinių atlieka 

namų užduotis. 

Skaitymo strategijų, teksto suvokimo užduotys 

įvairių dalykų pamokose. 

2022–2023 m. m. Dalykų mokytojai Efektyvesnis užduočių 

atlikimas. 

Didesnio gamtos mokslų pasirinkimo III klasėse 

skatinimas.  

2022–2023 m. m. Gamtos dalykų 

mokytojai 

Fiziką, chemiją išplėstiniu 

kursu renkasi bent 30 proc. 

vidurinio ugdymo pakopos 

mokinių. 

Reali pedagoginė, psichologinė pagalba 

abiturientams, renkantis egzaminus. 

2022–2023 m. m. Karjeros 

specialisto, , 

klasių vadovai, 

dalykų mokytojai 

Sąmoningas egzaminų 

pasirinkimas (pasirinkę 

egzaminus juos laiko ir 

išlaiko). 

Mokinių įtraukimas į sąmoningą klaidų taisymą 

pamokose. 

2022–2023 m. m. Dalykų mokytojai Aukštesnė mokymosi 

motyvacija. 

Efektyvi soc. pedagogo, psichologo, spec. 

pedagogo pagalba įveikiant sunkumus mokantis ir 

socializuojantis. 

2022–2023 m. m. Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Laiku sprendžiamos 

mokymosi ir socializacijos 

problemos. 
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Gimnazijos bibliotekos fondų atnaujinimas. 2022–2023 m. m. Bibliotekininkė  Didesnės grožinės 

literatūros skaitymo 

galimybės. 

Projektinių darbų rengimo įgūdžių formavimas 

įvairių dalykų pamokose. 

2022–2023 m. m. Dalykų mokytojai Aukštesni mokinių 

projektinių darbų rengimo 

gebėjimai. 

Bendra tėvų, mokinių ir mokytojų atsakomybė už 

mokymosi rezultatus. (Į trikampius susirinkimus 

tėvus kviesti telefonu). 

2022–2023 m. m. Klasių vadovai „Trikampiuose“ 

susitikimuose dalyvauja 

bent 50 proc. mokinių. 

Atsakomybės už mokymosi rezultatus ir 

savarankiško mokymosi įgūdžių ugdymas, 

naudojantis Google Classroom teikiamomis 

galimybėmis. 

2022–2023 m. m. Dalykų mokytojai Visi dalykų mokytojai 

naudojasi Google For 

Educasion platforma. 

Pamokose nuolat pabrėžiama teorijos ir praktikos 

sąsajos, didelis dėmesys skiriamas mokymosi 

prasmingumui. 

2022–2023 m. m. Dalykų mokytojai Didesnis mokinių 

susidomėjimas. 

Reguliarūs profesiniai dialogai apie mokinių 

savivaldumo ugdymą (klasėse dirbančių mokytojų 

susitikimai). 

2022–2023 m. m. Administracija  Bent po vieną susirinkimą I 

ir II klasėse dėstančių 

mokytojų. 

Kryptinga metodinė mokytojų veikla, padedanti 

siekti aukštesnės mokinių mokymosi motyvacijos 

ir rezultatų. 

2022–2023 m. m. Metodinės grupės Reguliari patirties sklaida 

metodinėse grupėse. 

Kryptingas mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, 

siekiant pasiruošti atnaujinto ugdymo turinio 

diegimui gimnazijoje. 

2022–2023 m. m. Administracija  Mokytojai optimaliai 

pasiruošę diegti atnaujintą 

ugdymo turinį. 

Mokinių skatinimo sistemos tobulinimas.  2022–2023 m. m. Administracija  Dėmesys aukštos 

motyvacijos mokiniams. 



17 

 

Individualūs, reflektyvūs pokalbiai (klasės 

vadovas/mokinys/mokinio tėvai). 

2022–2023 m. m. 

po I pusmečio 

Klasių vadovai Pokalbiuose dalyvauja bent 

70 proc. mokinių, tėvų. 

Molėtų gimnazijos mokinių pasiekimų vertinimo 

aprašo koregavimas. 

2022–2023 m. m. 

II pusmetis 

Metodinė taryba Mokymosi motyvaciją 

skatinantis vertinimas. 

Asmeniniai mokinio ir dalyko mokytojo pokalbiai 

pasirinkta forma  apie mokymosi pasiekimus ir jų 

gerinimo galimybes. 

Kartą per pusmetį Dalykų mokytojai  

Efektyvi pagalba II klasių mokiniams ruošiantis 

mokytis vidurinio ugdymo pakopoje. 

2022–2023 m. m. 

II pusmetis 

Karjeros 

specialistas, 

Klasių vadovai, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

Optimalus, individualius 

poreikius atitinkantis 

vidurinio ugdymo asmeninis 

planas kiekvienam 

mokiniui. 

Asmeninė klasės vadovų pagalba mokiniams, 

siekiant tikslų ir numatant tolesnės veiklos 

galimybes. 

 

2022–2023 m. m. Klasių vadovai Mokiniai geba kelti tikslus 

ir numato jų įgyvendinimo 

perspektyvas. 

Didinti mokinių 

įsiraukimą į įvairias 

veiklas, ugdant 

lyderių savybes. 

 

Klasės veiklos kryptingumas (verslumas, ENO ir 

pan.). 

2022–2023 m. m. Klasių vadovai Mokiniai turi galimybę 

išbandyti įvairias veiklas. 

Efektyvi karjeros specialisto pagalba. 2022–2023 m. m. Karjeros 

specialistas 

Efektyvi pagalba mokiniams 

projektuojant karjerą. 

Jaunimo iniciatyvų ir dalyvaujamojo biudžeto 

projekto įgyvendinimas. 

2022–2023 m. m. Administracija Įgyvendinta Dalyvaujamojo 

biudžeto projekto idėja. 

Molėtų gimnazijos Alumni klubo sukūrimas ir 

įsitraukimas į veiklas. 

2022–2023 m. m. Administracija Aktyvi klubo veikla. 
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Mokinių mainų programos su kitomis Lietuvos 

mokyklomis. 

2022–2023 m. m. Administracija  Mainų programose 

dalyvauja 50 mokinių. 

Ekskursijos į įvairias darbo vietas, „šešėliavimas”. 2022–2023 m. m. Karjeros 

specialistas, 

klasių vadovai 

Dauguma mokinių bent 

kartą dalyvauja ekskursijoje. 

Mokinių įtraukimas į aktyvias veiklas 

gimnazijoje. Užklasinėse veiklose ugdyti mokinių 

lyderystę (įvairių renginių organizavimo 

komandos). 

2022–2023 m. m. Klasių vadovai Įvairialypės mokinių 

patirtys skirtingose veiklose. 

Skatinimas mokinius išsakyti savo nuomonę 

įvairiais klausimais ir bendru sutarimu priimami 

sprendimai. 

2022-2023 m. m. Dalykų 

mokytojai, 

administracija 

Aukštesnis pasitikėjimas 

savimi, tapatumo jausmas. 

Aktyvi savivaldos institucijų veikla. 2022–2023 m. m. Administracija Įsitraukimas į 

bendruomenės sprendimus, 

pasidalinta atsakomybė 

Efektyvus dalyvavimas mokinių tarptautinių 

projektų veiklose.  

2022–2023 m. m. Administracija, 

projektų 

komandos 

Ne mažiau kaip 80 mokinių 

dalyvavo Erasmus+ 

veiklose. 

LEAN metodų taikymas. 2022–2023 m. m. Administracija  Kas savaitę vykstantys 

klasių vadovų ASAICHI 

susirinkimai daro ženklią 

įtaką mokinių lankomumui 

ir pažangai. 

Įgyvendinti ne mažiau kaip 

trys Keizen, gerinantys 

gimnazijos veiklą. 

Skirtingų gebėjimų ir pomėgių mokinių 

įtraukimas į bendruomenę stiprinančių ir 

pasididžiavimą skatinančių renginių organizavimą 

gimnazijoje. 

2022–2023 m. m. Spec. pedagogė, 

klasių vadovai 

Spec. poreikių mokinių 

įtraukimas į aktyvias veiklas 

gimnazijoje. 
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Daugumos mokinių įtraukimas į savanorystę, 

pilietines akcijas, kultūrinę, sportinę veiklą. 

 

2022–2023 m. m. Dalykų 

mokytojai, klasių 

vadovai, 

neformaliojo 

švietimo vadovai 

Skatinama mokinių 

saviraiška, savirealizacija, 

empatija. 

Neformalaus ugdymo veiklų išplėtimas, 

atsižvelgiant į mokinių poreikius. 

2022–2023 m. m. Administracija, 

neformaliojo 

švietimo vadovai 

Tenkinami mokinių 

poreikiai. 

Netradicinio vertinimo diena. Viena diena per 

pusmetį 

Dalykų mokytojai Žaismingumas mokantis. 

Mokinių skatinimas pozityviais komentarais, 

pagyrimais. 

2022–2023 m. m. Dalykų 

mokytojai, klasių 

vadovai 

Mokiniai drąsiau įsitraukia į 

naujas veiklas, didėja jų 

pasitikėjimas savo jėgomis. 

Plėsti patirtinio 

ugdymo galimybes, 

ugdant mokinių 

kultūrinį 

sąmoningumą. 

 

STEAM veiklų populiarinimas. 

 

2022–2023 m. m. Dalykų mokytojai 

 

Kiekvienas gimnazijos 

mokinys dalyvauja bent 

vienoje STEAM veikloje. 

Parengiamas STEAM 

laboratorijos įrengimo 

projektas. 

Veiklos Vilniaus TECH klasėse ir „Ateities 

inžinerijos“ galimybių išnaudojimas. 

2022–2023 m. m. Administracija 

Gamtos ir 

tiksliųjų  mokslų 

mokytojai 

Vilniaus TECH veiklose 

dalyvauja 100 mokinių. 

Klasių įsitraukimas į projektines veiklas (ENO, 

Sumanaus moksleivio akademija, Verslumo). 

2022–2023 m. m. Klasių vadovai Ne mažiau 75 proc. mokinių 

įsitraukia į veiklas. 

Gebėjimo sieti teoriją ir praktiką, naują su jau 

žinoma ugdymas. 

2022–2023 m. m. Dalykų mokytojai Didesnis mokymosi 

prasmingumas- aukštesnė 

motyvacija. 
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Edukacinių erdvių už gimnazijos ribų 

panaudojimas ugdymui (spektaklių salės, muziejai 

ir pan.). 

2022-2023 m.m. Dalykų 

mokytojai, klasių 

vadovai 

Įvairiapusiškesnis ugdymas. 

Trumpalaikių ir ilgalaikių tiriamųjų projektinių 

darbų atlikimas. 

2022–2023 m. m. Dalykų mokytojai 20 proc. ugdomojo proceso 

laiko užimta projektinio 

darbo metodu. 

Gimnazijos muziejaus kūrimas ir įtraukimas į 

ugdomąsias veiklas. 

2022–2023 m. m. Administracija Sutvarkytos, veikiančios 

gimnazijos muziejaus 

ekspozicijos. 

Pagal galimybes organizuojamos integruotos 

veiklos. 

2022–2023 m. m. Metodinė taryba 

 

Sukurtas „Idėjų bankas“. 

Socialinių partnerių įtraukimas į ugdymo procesą. 2022–2023 m. m. Dalykų mokytojai Aukštesnis mokymosi 

prasmingumas. 

Bendradarbiavimas su aukštosiomis mokyklomis 2022–2023 m. m. Dalykų 

mokytojai, 

administracija 

Didesnės galimybės 

aukštesnės motyvacijos 

mokiniams. 

Dalyvavimas nevyriausybinių organizacijų 

renginiuose („Žaliosios odisėjos“ ir pan.). 

2022–2023 m. m. Dalykų 

mokytojai, 

administracija 

Didesnės galimybės 

aukštesnės motyvacijos 

mokiniams. 

Pamokos kitose erdvėse – STEAM centruose, 

universitetuose ir pan. 

2022–2023 m. m. Dalykų mokytojai Platesnės priemonių ir 

veiklų galimybės temų 

dėstymui. 

Įsitraukimas į mokslinių projektų veiklas 

(Erdvėlaivis Žemė, Moksleivių akademija, 

Biosandrauga ir pan. 

2022–2023 m. m. Dalykų mokytojai Platesnės galimybės ugdytis 

susidomėjusiems 

mokiniams. 

Dalyvavimas Tūkstantmečio mokyklų programos 

rengime. 

2022–2023 m. m. Administracija TŪM programai paskirtas 

finansavimas. 

Efektyvus kūrybinių/edukacinių erdvių 

panaudojimas. 

2022–2023 m. m. Dalykų mokytojai Bent 2 pamokos kiekvienai 

klasei kiekvieno dalyko per 

mokslo metus. 
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 Organizuoti Tolerancijos ugdymo švietimo veiklą 

mokyklos ir vietinei bendruomenei, kuri ugdytų 

toleranciją tarp skirtingų tautybių, politinių 

pažiūrų, lyčių bei kitų socialinių grupių atstovų, 

pagarbą kitų tautų kultūros paveldui bei skatintų jį 

išsaugoti. 

2022–2023 m. m. Dalykų 

mokytojai, klasių 

vadovai,  

administracija 

2–3 renginiai, klasės 

valandėlės, viešos akcijos. 

 

Tikslas: Efektyviai išnaudoti edukacinės gimnazijos aplinkos galimybes. 

UŽDAVINIAI 

 

PRIEMONĖS DATA ATSAKINGI 

ASMENYS 

LAUKIAMAS 

REZULTATAS 

Įtraukti mokinius 

kuriant patrauklias 

erdves ir efektyviai 

jas panaudojant. 

 

Pagalba mokytojams naudojantis atnaujintomis 

edukacinėmis erdvėmis (kvalifikacijos 

tobulinimas) 

2022–2023 m. m. Administracija 

 

Atnaujintose edukacinėse 

erdvėse mokytojai 

organizuoja bent po du 

užsiėmimus. 

Mokinių įtraukimas į edukacinių erdvių 

panaudojimo galimybių plėtimą (pasiūlymų 

bankas) 

2022–2023 m. m. Dalykų mokytojai Mokiniai įsitraukia į 

ugdymo proceso 

organizavimą. 

Gimnazijos erdvės puošiamos mokinių 

kūrybiniais darbais. 

2022–2023 m. m. Dailės, technologijų 

mokytojai 

Jauki, įtraukianti, 

mokymąsi skatinanti 

gimnazijos aplinka. 

Ugdyti mokytojų 

profesines 

kompetencijas. 

 

Kryptingas kvalifikacijos tobulinimas, siekiant 

asmeninės sėkmės. 

2022–2023 m. m. Dalykų mokytojai, 

administracija 

Visi mokytojai įvairioms 

profesinio tobulėjimo 

formoms skiria ne mažiau 

40 valandų per metus. 

Nuoseklus  mokytojų veiklos įsivertinimas, 

keliant veiklos tikslus. 

 

2022–2023 m. m. Dalykų mokytojai Mokytojai reflektuoja 

savo veiklas, įsivardija 

veiklos pokyčius, numato 

tobulėjimo kryptis. 

Reguliarus dalinimasis edukacinių erdvių 

įveiklinimo patirtimis gimnazijoje. 

2022–2023 m. m. Dalykų mokytojai Nuolat pildomas virtualus 

Idėjų bankas. 
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Kurti ugdymosi 

aplinkas aktyvioms 

veikloms organizuoti 

Biologijos laboratorijos baldų ir įrangos įsigijimas Rugsėjo mėn. Administracija, 

biologijos mokytoja 

Geresnės galimybės 

patirtiniam ugdymuisi. 

Kūrybinių dirbtuvių įrengimas Spalio mėn. Menų, technologijų 

mokytojai 

Geresnės galimybės 

patirtiniam ugdymuisi. 

 

Mokytojų tarybos posėdžiai 

Eil. Nr. Veikla Data Atsakingas 

1. Mokinių I pusmečio mokymosi rezultatai ir jų gerinimo 

galimybės. 

Efektyviausi mokymosi motyvaciją skatinantys veiksniai ir jų 

galimybių panaudojimas ugdymo procese.  

2023 m.  

vasario mėn. 

Mokytojų taryba. 

2. Įsivertinimo rezultatai ir rekomendacijos Molėtų gimnazijos 

veiklos planui 2022–2023 m. m. 

Metodinių grupių 2022–2023 m. m. veiklos ataskaitų 

pristatymas. 

Mokinių mokymosi 2021–2022 m. m. rezultatai ir jų gerinimo 

galimybės. 

Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę:  

III klasės mokinių kėlimas į IV klasę. 

I klasių mokinių kėlimas į II klasę. 

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų išdavimas II klasių 

mokiniams. 

2023 m. 

birželio mėn. 

Mokytojų taryba. 

3. Molėtų gimnazijos veiklos plano 2022–2023 m. m. 

įgyvendinimas ir projekto 2023–2024 m. m. pristatymas. 

2023 m. 

rugpjūčio mėn. 

Mokytojų taryba. 

 

 

Tyrimai 

Eil. Nr. Tyrimai Data 

 

Atsakingi 

1. Brandos egzaminų  rezultatų lyginamoji analizė. 2022 m. 

rugsėjo mėn. 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilija Dubauskienė. 

Abiturientų tolesnės veiklos analizė. Direktorės pavaduotoja  ugdymui Vilija Dubauskienė. 

Adaptacijos dienos I kl. mok. Efektyvumas. Psichologė Jūratė Laurinavičiūtė. 
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2. Mokinių mokymosi stiliai. 2022 m. spalio 

mėn. 

Psichologė Jūratė Laurinavičiūtė. 

3. Pirmų klasių mokinių adaptacija gimnazijoje.  2022 m. spalio 

mėn. 

Psichologė Jūratė Laurinavičiūtė. 

4. Socioemocinio mikroklimato tyrimas. 2022 m. spalio 

21 d. lapkričio 

mėn. 

Psichologė Jūratė Laurinavičiūtė. 

5. Fizinio ugdymo pamokų lankomumo pokyčiai 2023 m. sausio 

mėn. 

Direktorės pavaduotoja  ugdymui Rita Glinskienė 

6. 

 

Mokinių žemos mokymosi motyvacijos priežasčių  tyrimas 2023 m. 

vasario mėn. 

 

Socialinė pedagogė Jolanta Liubeckaitė, psichologė Jūratė 

Laurinavičiūtė 

I pusmečio mokymosi rezultatų analizė. individualios 

pažangos tyrimas. 

Direktorės pavaduotoja  ugdymui Vilija Dubauskienė 

VGK veiklos įtaka mokinių pasiekimams Socialinė pedagogė Jolanta Liubeckaitė 

III  klasių mokinių profesiniai interesai. Psichologė Jūratė Laurinavičiūtė 

7. Mokinių savivaldumo tyrimas 2023 m. 

kovo mėn. 

Direktorės pavaduotoja  ugdymui Vilija Dubauskienė 

8. Klasės vadovo galimybės brandžios asmenybės ugdyme. 2023 m. 

balandžio mėn. 

Direktorės pavaduotoja  ugdymui Rita Glinskienė 

9. Profesinio orientavimo poreikių tenkinimas 2023 m. 

balandžio mėn. 

Karjeros konsultantė Valerija Mateikienė 

10. Programos „Savu keliu“ įtaka psichoaktyvių medžiagų 

vartojimo prevencijai. 

2023 m. 

gegužės mėn. 

Soc. pedagogė Jolanta Liubeckaitė 

11. Mokinių dalyvavimas neformalaus ugdymo veiklose 2023 m. 

gegužės mėn. 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Rita Glinskienė 

12. II pusmečio/metinio mokymosi rezultatų ir pažangos  

analizė. Individualios pažangos tyrimas. 

2023 m. 

birželio mėn. 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilija Dubauskienė 

13. Gimnazijos veiklos 2022–2023 m.m. įsivertinimas. 2023 m.  

birželio mėn. 

Gimnazijos įsivertinimo grupė. 

14. Mokytojų dalyvavimo kvalifikacijos tobulinimo  

renginiuose analizė 

2023 m. 

rugpjūčio mėn. 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilija Dubauskienė 
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15. Pasirengimo dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį analizė 2023 m. 

birželio mėn. 

Direktorės pavaduotoja  ugdymui Vilija Dubauskienė 

16. Mokinių įsitraukimas į projektines, STEAM veiklas 2023 m. 

birželio mėn. 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilija Dubauskienė 

17. Molėtų gimnazijos 2022–2023 m.m. veiklos plano 

įgyvendinimas 

2023 m. 

rugpjūčio mėn. 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilija Dubauskienė 

Lentelės „Tyrimai“ pakeitimas: 

2023 m. kovo 9 d. Molėtų gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-59 

_______________________ 

 

 

 

PRITARTA 

Molėtų gimnazijos Mokytojų tarybos  

2022 m. rugpjūčio 31 d. posėdžio Nr. V5-9 nutarimu 


