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ALYTAUS R. KROKIALAUKIO TOMO NORAUS-NARUŠEVIČIAUS GIMNAZIJOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

GIMNAZIJOS MISIJA, 

VIZIJA, FILOSOFIJA, 

VERTYBĖS 

Gimnazijos vizija 

Saugi, atvira kaitai, nuolat besimokanti gimnazija, kurioje siekiama kiekvieno mokinio individualios 

pažangos.  
Gimnazijos misija 

Teikti kokybišką išsilavinimą, skatinti visokeriopą visų gimnazijos narių tobulėjimą, puoselėti savo krašto 
tradicijas ir sveiką gyvenimo būdą.  

Gimnazijos filosofija 

Dabartis visada kupina ateities (G. V. Leibnicas).  

Vertybės 

Mokymasis, atsakingumas, pagarba ir pagalba kiekvienam bendruomenės nariui. 
 

 SSGG 

Stiprybės 

 Ugdymo organizavimas – klasės valdymas ir pamokos uždavinių formulavimas. 

 Bendradarbiavimas, siekiant  kiekvieno mokinio  ūgties. 

 Parengti susitarimai, apibrėžiantys visos gimnazijos bendruomenės darbo tvarką. 

 Mokinių saviraiškos tenkinimas. 
 Informacijos sklaida. 

Silpnybės 

 Tikslingos edukacinės veiklos organizavimas. 

 Laiko vadyba pamokoje. 

 Savarankiškumas mokantis. 

 Ryšiai su mokinių tėvais. 

 

Galimybės 

 Bendruomenės mokymasis siekiant kiekvieno mokinio ūgties. 

 Glaudesnė mokinių, mokytojų, tėvų partnerystė. 



 Mokinių savarankiškumo skatinimas: nuo pamokos iki savivaldos. 

 Ryšių su gimnaziją baigusiais mokiniais palaikymas. 

Grėsmės 

 Prastėjanti mokinių sveikata, dažnas sergamumas. 

 Išorinės socialinės negerovės (patyčios, rūkymas, alkoholio vartojimas). 

 Neigiamas visuomenės požiūris į švietimo sistemą ir mokytojus menkina mokinių mokymosi 
motyvaciją ir pažangą. 

 Mokinių nutekėjimas į  kitas gimnazijas. 

 Informacinių technologijų perteklinio naudojimo padariniai: emocinis nuovargis,  perdegimas. 

 

GIMNAZIJOS 

VEIKLOS 

YPATUMAI, 

SITUACIJOS 

ANALIZĖ 

          Gimnazijoje mokosi 197 mokiniai, iš jų 13 priešmokyklinio ugdymo (5-6 metų) grupės vaikų. Veikia 
pailgintos dienos grupė, kurią lanko 30 1-6 klasių mokinių. 

         Gimnazijoje dirba direktorius, 26 pedagogai, iš jų 2 pavaduotojai ugdymui, 1 vyr. socialinis 

pedagogas, 1 logopedas, 1 priešmokyklinio ugdymo pedagogas. Yra 7 mokytojai metodininkai, 16 

vyresniųjų mokytojų, 2 mokytojai. Gimnazija turi tris 19 vietų geltonuosius autobusus. Jais pavežami 136 

mokiniai.  

 Brandos egzaminai, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (toliau – PUPP) bei tolimesnis 

abiturientų ir dešimtokų (II g klasės mokinių) mokymasis 2020 m.  
         Dėl Covid-19 pandemijos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas nevyko. Pagrindinio 

išsilavinimo pažymėjimus gavo 17 mokinių (100%). Visi  mokiniai (100%) tęsia mokymąsi gimnazijos III g 

klasėje.  

          Brandos egzaminai: Vidurinio ugdymo programą baigė ir atestatus gavo 12 abiturientų. Mokyklinius 

brandos egzaminus (toliau – MBE) laikė: lietuvių kalbos ir literatūros – 5 mokiniai (41,67%),  technologijų – 

6 mokiniai (86%), dailės –1 (8,33%) išlaikė visi (100%). 

         Iš viso rinktasi 32 valstybiniai brandos egzaminai (toliau – VBE). Vienam mokiniui teko 2,66 VBE. 

         Penkis VBE laikė 5 mokiniai (41,6 %). 

         Keturis VBE laikė 2 mokiniai (25%). 

         Išlaikyta 93,75% visų VBE. Neišlaikyti 2  egzaminai (6,25%) – 2 mokiniai neišlaikė valstybinio 
matematikos egzamino. 

 

Egzaminų pasirinkimas ir įvertinimai pagal dalykus: 

Eil.Nr. Dalykas Valstybinis 

brandos 

egzaminas 

Vidurkis Neišlaikyta 

16-35 36-85 86-100  



1. Lietuvių kalba ir 
literatūra 

7  (58,33%) 3 (42,86%) 4 (57,14%) - - 

2. Anglų kalba 7 (58,33 %) 1 (14,28%) 2 (28,57%) 4 (57,14%) - 

3. Istorija 5 (41,67%) 2 (40 %) 3 (60%) - - 

4. Matematika 7 (58,33 %) 5 (71,43%) - - 2 (28,57%) 

5. Biologija 5 (41,67% ) 1 (20%) 4 (80%) - - 

6. Geografija 1 (8,33%)  1(100%) - - 

 

Tolimesnė abiturientų veikla:  
      Aukštosiose (universitetinio pobūdžio) mokyklose mokosi 3 (25%). 

      Aukštosiose (kolegijose) – 2 mokiniai (16,67 %). 

      Profesinėse mokyklose – 4 mokiniai (33,33 %). 

      Dirba – 3 mokiniai (25%). 

Konkursai, olimpiados, varžybos 

Gabių vaikų ugdymas: gimnazijoje parengta Gabių vaikų ugdymo programa, kuria remiantis ugdomi 

įvairiems dalykams ar veiklai gabūs mokiniai. Mokiniams sudarytos sąlygos gilinti dalykų žinias 
individualiose ar grupinėse konsultacijose. 2020 metais gimnazijoje 85% mokinių dalyvavo įvairiuose 
konkursuose, varžybose, olimpiadose: viename – 16%, dviejuose – 30%, trijuose – 7%, keturiuose – 5%, 

penkiuose – 6 %, šešiuose – 2 %. 

Tarptautiniai konkursai: dalyvauta matematikos konkurse „Kengūra 2020“, anglų kalbos ir 
matematikos olimpiadoje KINGS,  „Pangea 2020“, edukaciniame konkurse „Olympis 2020“ (lietuvių kalbos, 
anglų kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, informacinių technologijų). Mokiniai apdovanoti medaliais, 
diplomais, padėkomis. 

Respublikiniai konkursai, varžybos: dalyvauta Nacionalinio kritinio mąstymo ir problemų 
sprendimo konkurse, Mokslo – Lab 2020 (anglų k., lietuvių k., matematika) – laimėta III vieta,  EP narių A, 
Kubiliaus ir R. Juknevičienės organizuotame konkurse „Lietuva po 30 metų – 2050“– laimėta kelionė į 
Europos Parlamentą, Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo „Tavo Žvilgsnis“ konkurse – diplomas už labai gerai 
atliktą vertimą iš anglų kalbos, ,,Sveikatiados“ veiklose, Nacionalinėje Aplinkosaugos olimpiadoje – diplomas 

už puikius rezultatus atsakant į testo klausimus, etninės kultūros olimpiadoje, regioniniame ,,Dainų dainelė“ 

konkurso etape, „Kalbų Kengūra“ – laimėti Oranžinės ir Auksinės  kengūros diplomai. 
Rajoninių konkursų, varžybų, olimpiadų prizininkai:  chemijos olimpiadoje – II vieta, anglų 

kalbos olimpiadoje – III vieta, matematikos olimpiadoje – III vieta, Vilkaviškio vyskupijos Alytaus dekanato 
religinės  literatūros skaitovų ,,Šlovink  Viešpatį, mano siela!“ konkurse – I vieta  1 – 4 klasių  grupėje, 
biologijos olimpiadoje – III vieta, Etninės kultūros olimpiadoje – I vieta. 



           Popamokinė veikla. Gimnazijoje daug dėmesio skiriama pilietiniam ir tautiniam ugdymui, kultūrinei-
meninei, socialinei, pažintinei, sportinei, prevencinei veiklai, profesiniam orientavimui. Organizuojamas 

įvairiapusis neformalusis ugdymas.  Neformaliojo ugdymo būrelius gimnazijoje lanko  86,3 % mokinių. Vieną 
neformaliojo ugdymo būrelį lanko 31,6%  mokinių, du ir daugiau neformaliojo ugdymo būrelius lanko 27,4%, 
du būrelius – 18,8%, tris būrelius – 7%, keturis būrelius – 1,5 %. Ugdymo plane neformaliajam ugdymui skirta 

26 valandos, panaudota 21 valanda. 

              Neformaliojo ugdymo įstaigas lanko 13 mokinių: 2 – Alytaus sporto ir rekreacijos centrą (užsiėmimai 
vyksta centre),  1 – Alytaus jaunimo centrą (užsiėmimai vyksta centre),  10 – Alytaus rajono meno ir sporto 

mokyklą (užsiėmimai vyksta gimnazijoje). NVŠ lanko 77 mokiniai: futbolo būrelį – 23, šaulių būrelį – 29, 

dailės – 25. 

           2020 metais gimnazijoje dėmesys buvo skiriamas socialinės ir emocinės aplinkos gerinimui. Buvo  
atlikta apklausa patyčių mastui nustatyti. Tyrimo išvados pristatytos gimnazijos bendruomenei. 2–4 klasėse 
buvo įgyvendinama socialinių emocinių įgūdžių lavinimo ir smurto prevencijos programa ,,Antras žingsnis“, 

5–8 klasėse – Lions Quest gyvenimo įgūdžių ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“, Ig–IVg klasėse – 

Lions Quest gyvenimo įgūdžių ugdymo programa ,,Raktai į sėkmę“. Į pradinio, pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo mokomuosius dalykus bei klasių auklėtojų veiklą  integruojamos programos: Alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo bei Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai. Siekiama, 

kad patys mokiniai inicijuotų ir aktyviai dalyvautų prevencinėje veikloje. Dalyvauta akcijose: Solidarumo 
bėgimas, Diena be automobilio, paminėta Tarptautinė tolerancijos diena, Tarptautinė vaikų gynimo diena, 
pilietinės iniciatyvos ,,Vilties aitvaras”, ,,Atmintis gyva, nes liudija”, mokiniai prisijungė prie LRT 
televizijos ir ,,Lietuvos tūkstantmečio vaikai” inicijuotos padėkos akcijos ,,Padėkok mokytojui – duok 

penkis” ir tarptautinės vaikų draugystės iniciatyvos ,,Say hi” (,,Matau tave”). Dalyvauta konkurse 
„Sąžiningumo pamokos“ Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti.  Įgyvendinama Žmogaus saugos 

bendroji programa. 

         Buvo atlikta mokytojų, mokinių ir mokinių tėvų apklausa NŠA  
Mokinių  apklausa  NŠA 2020 (4 balų skalė) 

5 aukščiausios vertės Balai 5 žemiausios vertės Balai 

Man yra svarbu mokytis   3,5 Mokantis nuotoliniu būdu man reikia 
daugiau pagalbos                                               

2,7 

Mokykloje esame skatinami 

bendradarbiauti                                         
3,4 Man patinka eiti į mokyklą                                                                                                   2,9 

Mano pasiekimų vertinimas man yra 
aiškus                                                                          

3,3 Kartu su mokytoju aš planuoju savo 
mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems pasiekti)                   

3,0 

Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų 
mokinių nesityčiojau                                                      

    3,3 Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti 

įvairaus sudėtingumo užduotis                                 
3,0 



Mokytojai padeda pažinti mano 
gabumus                                                    

     3,3 Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs 
mokykloje niekas 

3,1 

Tėvų apklausa NŠA 2020 (4 balų skalė) 
5 aukščiausios vertės Balai 5 žemiausios vertės Balai 

Mano vaikui yra svarbu mokytis   3,7 Mano vaikui sekasi mokytis nuotoliniu būdu                                                                              3,0 

Mokykloje mano vaikas skatinamas 

bendradarbiauti                                         
3,5 Mokantis nuotoliniu būdu mano vaikui 

reikia daugiau pagalbos                                     
3,0 

Mano vaikas noriai dalyvauja 

mokyklos organizuojamoje socialinėje 
ir visuomeninėje veikloje 

3,6 Kartu su mokytoju aš planuoja savo 

mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems pasiekti)                   
3,1 

Per paskutinius 2 mėnesius mano 
vaikas iš kitų mokinių nesityčiojo                                           

     3,6 Mokykloje mano vaikas gauna suprantamą 
informaciją apie tolesnio mokymosi ir 
profesijos pasirinkimo galimybes                      

3,2 

Mokytojai padeda mano vaikui pažinti 
jo gabumus                                               

     3,5 Per paskutinius 2 mėnesius iš  mano vaiko 
mokykloje niekas 

3,1 

Mokytojų apklausa NŠA 2020 (4 balų skalė) 
5 aukščiausios vertės Balai 5 žemiausios vertės Balai 

Mokinius pamokose skatinu 

bendradarbiauti                                         

3,8 Per paskutinius 2 mėnesius mokiniai iš kitų 
mokinių nesityčiojo                                                

2,9 

Mokiniams padedu pažinti jų gabumus                                                                                         3,8  Mano mokiniams sekasi mokytis nuotoliniu 

būdu                                                                      
3,0 

Su mokiniais aptariu jų mokymosi 
sėkmes                                                                                   

3,7 Per paskutinius 2 mėnesius man neteko 
spręsti patyčių problemos mokykloje                           

3,2 

Aš atsižvelgiu į kiekvieno mokinio 

nuomonę                                                                               
     3,6 Mano mokiniams yra svarbu mokytis               3,3 

Mokykloje mano mokiniai gauna 
suprantamą informaciją apie tolesnio 
mokymosi ir profesijos pasirinkimo 

galimybes                                                        

     3,5 Mano mokiniai noriai dalyvauja mokyklos 

organizuojamoje socialinėje ir 
visuomeninėje veikloje 

3,3 

 

 

 

PLANO TIKSLAI IR 

UŽDAVINIAI 

 

1. Tikslas. Pamokos vadybos tobulinimas – sudaryti palankias sąlygas kiekvieno 
mokinio prasmingam ugdymui (si), siekiant visapusiškos asmeninės pažangos. 

Uždaviniai: 
1. Tenkinti kiekvieno mokinio ugdymosi poreikius, skatinant savivaldų ugdymą(si).  



2. Formuoti atsakingą požiūrį į ugdymąsi, tobulinant individualios pažangos stebėjimo 
sistemą. 

3.  Stiprinti ryšius tarp vaikų, tėvų ir mokytojų užtikrinant ugdymo tikslų įgyvendinimą. 
2. Tikslas. Stiprinti emociškai saugią ugdymosi aplinką ir socialiai atsakingą gimnazijos 

bendruomenę, siekiant kiekvieno mokinio ir mokytojo sėkmės 
Uždaviniai: 
1. Skatinti mokytojų kolegialų mokymąsi, gerosios patirties sklaidą. 
2. Kurti vertybinį ugdymo(si) pamatą, plėtojant ir puoselėjant gimnazijos tradicijas. 
3. Ugdyti atsparumą neigiamoms įtakoms ir skatinti sąmoningą sveiko gyvenimo būdo 

pasirinkimą. 
 

 

 

1. Tikslas. Pamokos vadybos tobulinimas – sudaryti palankias sąlygas kiekvieno mokinio prasmingam ugdymui (si), 
siekiant visapusiškos asmeninės pažangos. 

 

Uždaviniai Priemonės Priemonės, veiklos įgyvendinimo kriterijai Vykdytojai 

1.1.Tenkinti kiekvieno 

mokinio ugdymosi 

poreikius, skatinant 

savivaldų ugdymą(si).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.Ugdymo plano įgyvendinimas, 
atsižvelgiant į individualius mokinių 

poreikius (Ig–IVg klasių mokinių 
poreikių tyrimas). 
 

 

 

 

 

 

1.1.2. Ugdymo personalizavimo ir 

savivaldaus mokymosi, pagrįsto 
asmeniniais mokinių poreikiais, 
mokymosi uždavinių, metodų, tempo 
pasirinkimu, įsivertinimu, taikymas 
pamokose. 

 

1.1.1.Ugdymo planas tenkina 90%  mokinių 
poreikius, suteikia galimybes rinktis 

mokomuosius dalykus, jų kursus, modulius. 
Mokinių poreikiams skirtos valandos Ig– 

IVg klasėse  panaudojamos pagal 

galimybes maksimaliai – pasirenkamųjų 
programų pasiūla tenkina 100%.  
Auga mokinių, pasiekiančių aukštesnįjį lygį, 
skaičius. 
 

1.1.2. Mokinių pažangumas ne žemesnis 

nei 97%. Bendras valstybinių egzaminų 
įvertinimų balas ne žemesnis kaip 36.  35% 

abiturientų įstoja į aukštąsias mokyklas ir 
kolegijas.  

 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui  

 

 

 

 

 

 

 

Dalykų mokytojai 
 

 

 

 

 

 



1.1.3. Metodinės dienos „Pamokos 
vadybos pokyčiai panaudojant  
savivaldaus mokymosi galimybes“ 
organizavimas. 

 

1.1.4. Sąlygų sudarymas mokytis 
įvairiose erdvėse už gimnazijos, klasės 
ribų. 

 

 

1.1.5. Seminaro apie emocinio 

intelekto sąsajas su mokinių 
pasiekimais  organizavimas. 

 

 

 

 

1.1.6. Skaitmeninio turinio diegimas ir 

panaudojimas ugdymo procese. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.7. Mokytojų pamokų ir 
neformaliojo ugdymo užsiėmimų 
stebėjimas, analizė (IKT panaudojimas, 

personalizavimas, mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymas, 

savivaldumas). 

 

 

1.1.3. Aptarti pamokos vadybos pokyčiai 
plėtojant savivaldaus mokymosi galimybes. 
Priimti susitarimai veiklai tobulinti taikomi 

praktikoje.  

 

1.1.4. Parengta ir įgyvendinta ne mažiau 
kaip 5 edukaciniai projektai. Kiekvienoje 

veikloje dalyvauja vidutiniškai 20 mokinių.  
80%  išvykų  siejama su konkretaus 
ugdymo turinio įgyvendinimu.  
1.1.5. Sudarytos sąlygos mokytojų 
mokymuisi ir asmeniniam tobulėjimui. 90% 

mokytojų įgyja žinių ir ugdosi gebėjimus, 
kaip stiprinti mokinių emocinį intelektą. 
75%  mokytojų įgytą patirtį taiko praktinėje 
veikloje. 

 

1.1.6. Atnaujinama IKT bazė. 80% 

mokytojų ugdymo procese tikslingai 
naudoja skaitmeninius įrankius, teikdami 
mokymosi pagalbą, sudarydami galimybes 
mokiniams savarankiškai pasirinkti 
užduočių atlikimo būdą, rasti reikiamą 
medžiagą, vertinti savo mokymąsi ir spręsti 
iškilusias problemas. 
 

1.1.7. Stebėtos 1–3 kiekvieno mokytojo 

pamokos, suteiktas grįžtamasis ryšys, 
skatinantis tobulinti veiklą. 

 

 

 

 

Metodinė taryba 

 

 

 

 

Dalykų mokytojai 
 

 

 

 

Direktorius 

Metodinė taryba 

 

 

 

 

 

Metodinė taryba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

 

 

 

 

 

 



1.1.8. Formaliojo ir neformaliojo 

švietimo dermės užtikrinimas. 

 

1.1.9. Dalyvaujama projekto  Erasmus+ 

veiklose, veiklos aptariamos. 

 

 

 

 

1.1.10.  Ugdymo personalizavimo ir 

savivaldaus mokymosi, pagrįsto 
asmeniniais mokinių poreikiais 
aptarimas mokytojų tarybos posėdyje. 

1.1.8. Neformaliajam švietimui skirtų 
valandų skaičius  ne mažiau 20. Pasiūlytos 

2 naujos neformaliojo švietimo programos. 
1.1.9. Į veiklas įsitraukia nauji mokiniai ir 
mokytojai, tėvai, stiprėja bendradarbiavimo 
gebėjimai. Pagilinti mokinių pilietiškos 
elgsenos, ekologinio sąmoningumo, sveikos 
gyvensenos,  socialiniai, kultūriniai, 
komandinio darbo ir kalbiniai įgūdžiai. 
1.1.10. Lankytose pamokose identifikuota 

geroji pamokų praktika ir problemos, 
posėdyje numatomos priemonės ir 
galimybės pamokos kokybei užtikrinti. 

Direktorius 

 

 

Direktorius 

Projekto įgyvendinimo 
grupė 

 

 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

1.2. Formuoti atsakingą 
požiūrį į ugdymąsi, 
tobulinant individualios 

pažangos stebėjimo 
sistemą. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Klasės valandėlių  vedimas 

mokinių asmeninės pažangos 
rezultatams aptarti. 

 

 

 

 

 

1.2.2. Asmeninės ugdymosi pažangos 
ir pasiekimų  aplankų kaupimas. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Mokinių įtraukimas į pamokos  

tikslų, uždavinių formulavimą, 
rezultatų numatymą. 
 

1.2.1. 1–8 klasėse ne mažiau kaip 5 kartus,  
Ig–IVg klasėse ne mažiau kaip 3 kartus per 

metus vyksta klasės valandėlės, kuriose 
aptariami mokinių individualios pažangos 
pasiekimai. 75%  mokinių analizuoja savo 
pasiekimus, numato priemones 

pasiekimams gerinti. 

 

1.2.2. Sudarytos sąlygos mokiniams kaupti 
savo  asmeninės pažangos ir pasiekimų  
aplankus. Apie 60% mokinių supranta šių 
aplankų kaupimo svarbą ir tai daro 
sąmoningai. Analizuodami savo pažangą ir 
pasiekimus, mokosi kelti mokymosi tikslus, 

planuoti ir organizuoti mokymąsi. 
Mokytojai mokinius konsultuoja ir pataria.   

 

1.2.3. Su mokytojais mokiniai planuoja  

mokymosi tikslus ir galimybes tikslams 

siekti.     

 

Klasių auklėtojai 
 

 

 

 

 

 

 

Dalykų mokytojai 
Klasių auklėtojai 
 

 

 

 

 

 

 

Mokytojai 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. Klasės valandėlių apie tinkamo 

elgesio formavimą vedimas: 
prevencinių programų ,,Antras 
žingsnis“, ,,Paauglystės kryžkelės“, 
,,Raktai į sėkmę“ integravimas.  
 

1.2.5. Nacionalinių mokinių pasiekimų 
patikrinimų  4, 6, 8 klasių mokiniams 
organizavimas (esant galimybei ir 

kitiems mokiniams). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6. Bandomųjų PUPP, brandos 

egzaminų organizavimas. 

 

 

 

1.2.7. 5 ir 9 klasių mokinių, 
dalyvavusių Nacionaliniame mokinių 
patikrinime, profilių analizės 
aptarimas. 

1.2.8. PUPP ir valstybinių egzaminų 
rezultatų ir tolimesnio abiturientų 
mokymosi aptarimas metodinėse 
grupėse, mokytojų tarybos posėdyje. 

1.2.4. Kiekvienoje klasėje pravedamos ne 

mažiau kaip 9 klasės valandėlės. Ne mažiau 
kaip 25%  mokinių pagerės elgesio kultūra. 
 

 

 

1.2.5. Visi 4, 6, 8 klasių mokiniai atlieka 
organizuojamų mokomųjų dalykų testus, 
rezultatus mokiniai aptaria su mokytojais ir 

tėvais. 75% mokinių geba nustatyti 
mokymosi spragas ir kartu su mokytojais 

kelti tolimesnius individualius mokymosi 

tikslus. Mokytojai aptaria rezultatus 

metodinėse grupėse kartu su mokytojais, 
numato priemones pasiekimams gerinti. 

Numatytos priemonės taikomos ugdymo 
proceso metu. 
 

1.2.6. 80%  mokinių atlieka mokytojų 
parengtas užduotis. Mokiniai pasitikrina 
savo žinias, kelia tolimesnius mokymosi ir 
ugdymosi tikslus, numato priemones 

pasiekimams gerinti. 

1.2.7. Identifikuotos problemos ir 

numatytos priemonės mokinių ugdymo 
ūgčiai. 
 

1.2.8. Mokytojai analizuoja mokinių 
mokymosi pasiekimus, planuoja tolimesnes 

mokymo(si) perspektyvas, stiprina 

individualias kompetencijas. 

Klasių auklėtojai 
 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Mokytojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Mokytojai 

 

 

Metodinė taryba 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Mokytojai 

 



1.3. Stiprinti ryšius tarp 
vaikų, tėvų ir mokytojų 
užtikrinant ugdymo 
tikslų įgyvendinimą. 

 

1.3.1. Individualių klasių susirinkimų 
organizavimas. 

 

 

 

1.3.2. Publikacijų vaikų ugdymo 
tematika siuntimas tėvams per el. 
dienyną. 
1.3.3. Individualiai su mokinių tėvais 
aptariami mokinio pasiekimai ir 

pažanga, numatomos priemonės 
mokinio ūgčiai.                                         

 

 

 

1.3.4. Tėvų įtraukimas į įvairius 
gimnazijos renginius, akcijas. 

 

 

1.3.5. Ryšių tarp vaikų, tėvų ir 
mokytojų užtikrinant ugdymo tikslų 
įgyvendinimą aptarimas klasės 
auklėtojų metodiniame būrelyje ir 
mokytojų tarybos posėdyje. 

 

1.3.6. Apskritojo stalo diskusija tarp 

mokytojų ir mokinių ,,Link tikslo“ 

.   

1.3.1. Ne mažiau kaip 2 kartus per metus 
kiekvienos klasės tėvams suorganizuoti 
susirinkimai.  40%  mokinių teigia, jog jų 
tėvai noriai dalyvauja gimnazijos veiklose. 

 

1.3.2. 50%  mokinių teigia, jog jų tėvai 
padeda jiems mokytis ir siekti užsibrėžtų 
tikslų. 
1.3.3. Ne mažiau kaip 2 kartus per metus 

aptariami atskiro mokinio pasiekimai ir 

pažanga. Aptarime dalyvauja apie 70% 

tėvų. Apie 45%  mokinių teigia, kad bendri 
aptarimai turi  naudos ugdymosi 

pokyčiams. 
 

1.3.4. Gimnazijos renginiuose dalyvauja 

40% tėvų. 60%  mokinių teigia, kad jų tėvai 
noriai dalyvauja gimnazijos veiklose. 

 

1.3.5. Mokytojai analizuoja mokinių, 
mokytojų ir tėvų santykius, jų įtaką 
ugdymos(si) rezultatams. 

 

 

 

1.3.6. Diskusijoje dalyvauja 8 ir Ig–IVg 

klasių mokiniai. Išgryninamos problemos, 
numatomi bendri problemų sprendimo 
būdai.  

Klasių auklėtojai 
 

 

 

 

Klasių auklėtojai 
 

 

Klasių auklėtojai 
 

 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Klasių auklėtojai 
 

Direktorius 

Klasių auklėtojų 
metodinė grupė 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Mokytojai 

Mokinių taryba 

2. Tikslas.   Stiprinti emociškai saugią ugdymosi aplinką ir socialiai atsakingą gimnazijos bendruomenę, siekiant   
kiekvieno mokinio ir mokytojo sėkmės. 

2.1. Skatinti mokytojų 
kolegialų mokymąsi, 
gerosios patirties 

sklaidą. 

2.1.1. Seminaro mokytojams apie 

kolegialų grįžtamąjį ryšį 
organizavimas. 

 

2.1.1. Sudarytos sąlygos mokytojų 
mokymuisi ir asmeniniam tobulėjimui. 90% 

mokytojų įgyja žinių ir ugdosi gebėjimus 

tinkamai teikti kolegialų grįžtamąjį ryšį. 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Mokytojai 



 

 

 

 

 

2.1.2. Parengtas dalijimosi gerąja 
patirtimi /kolegialaus grįžtamojo ryšio 

veiklų planą. 

 

 

2.1.3. Parengti metodinių grupių 
planai. 

 

 

 

 

 

2.1.4. Kiekvieną savaitę sutartu laiku 
organizuojamas bendras pedagogų ir 
administracijos pasitarimas (iki 15 

min.).  

 

2.1.5. Metodinės dienos „Kolegialus 
grįžtamasis ryšys ir dalijimasis 
patirtimi“ organizavimas. 
 

 

 

2.1.6. Savišvietos dienos 
organizavimas: savarankiškai įgytos 
patirties pasidalijimas. 
 

 

2.1.7. Kolegialaus grįžtamojo ryšio 
stiprinimo ir pedagoginės patirties 
sklaidos galimybės aptariamos 
mokytojų tarybos posėdyje. 
 

75%  mokytojų įgytą patirtį taiko praktinėje 
veikloje. 

 

2.1.2. Ne mažiau kaip 75%  mokytojų 

apsilanko 3–5  kolegų pamokose ir stiprina 
individualias ugdymo organizavimo 

metodikas. 

 

2.1.3. Metodinių grupių pasitarimai vyksta 
kartą per mėnesį, kuriuose dalyvauja apie 

80%  mokytojų. Pasitarimai įtakoja 
profesinį tobulėjimą. Apie 75%  mokytojų 
pamokose taiko pasitarimuose įgytas 
praktikas. 

 

2.1.4. Pateikta laiku informacija ir 

savalaikis grįžtamasis ryšys stiprina 
emocinį bendravimą ir pasitikėjimą, skatina 
lyderystę.   

 

2.1.5. Aptarti mokytojų bendradarbiavimo 
pokyčiai, jų įtaka pamokos kokybei. Priimti 

susitarimai veiklai tobulinti taikomi 

praktikoje. 
 

 

2.1.6. Mokytojai parengia savarankiškai 
dalyvautuose seminaruose, studijuotos 

medžiagos sąvadus, juos pristato  ir kaupia 
mokytojų kambaryje. Tai atlieka ne mažiau 
kaip 80%  mokytojų. 
2.1.7. Mokytojų aktyvaus 
bendradarbiavimo  įtaką ugdymos(si) 
rezultatams. Išvadose numatomos 
galimybės numatytoms priemonėms 
tobulinti. 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui  

 

 

 

Metodinių grupių 
pirmininkai 

 

 

 

 

 

Direktorius 

 

 

 

 

Metodinė taryba 

 

 

 

 

 

Metodinė taryba 

 

 

 

 

Direktorius 

 

 

 



2.1.8. Patobulintas Mokytojų 
savianalizės aprašas ir jo priedai. 

 

 

 

2.1.8. 100%  pedagoginio personalo pildo 

savianalizės lenteles, dalyvauja metiniame 

pokalbyje ir numato pamatuotus tikslus ir 

uždavinius savo veiklai. 

Direktorius  

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui  

 

 

2.2.  Kurti vertybinį 
ugdymo(si) pamatą, 
plėtojant ir puoselėjant 
gimnazijos tradicijas. 

 

2.2.1. Organizuojami pilietiniai- 

patriotiniai renginiai: 

 Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų 
diena; 

  Akcija „Atmintis gyva, nes 
liudija“;  

 Tarptautinė holokausto aukų 
atminimo diena; 

 Vasario 16-oji – Lietuvos 

valstybės atkūrimo diena; 

  Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo diena;  

 Pilietinė iniciatyva „Gyvasis 
Tautos žiedas“;  

 Pažinkime savo kraštą;  

 Gedulo ir vilties dienos 

renginys. 

2.2.2. Puoselėjamos gimnazijos 
tradicijos ir  kuriamos naujos: 

 Šimtadienis;  

 Sporto ir draugystės 
diena; 

 Gimnazijos diena;  

 Rugsėjo 1-oji –Mokslo 

ir žinių diena ; 
 Mokytojo dienos šventė.  

2.2.3. Vykdoma akcija „Vienas, bet 
nevienišas. 

 

2.2.1. Skatinamas gimnazijos bendruomenės 
narių patriotiškumas, pasididžiavimo savo 
šalimi jausmas, mokiniai skatinami būti 
aktyvūs gimnazijos gyvenimo kūrėjai. 
Renginiuose ir akcijose dalyvauja ne mažiau 
apie 90%  visų mokinių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Mokiniai skatinami būti aktyvūs 
gimnazijos gyvenimo kūrėjai. Ne mažiau 
kaip 90%  mokinių įsitraukia į gimnazijos 
tradicijas puoselėjančius renginius. 
Ugdomas mokinių pilietiškumas, 
kūrybiškumas, sveika gyvensena, saugumas 
ir saviraiška. 

 

 

 

2.2.3. Dalyvauja 1-5  klasių mokiniai. 
Rengdamiesi akcijai ir joje dalyvaudami 

ugdosi empatiją, rūpestingumą. 

Klasių auklėtojų 
metodinė grupė 

Dalykų mokytojai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Klasių auklėtojų 
metodinė grupė 

 

 

 

 

 

 

Klasių auklėtojų 
metodinė grupė 

Mokinių taryba  



2.2.4. Organizuojamų renginių, akcijų 
stebėjimas ir aptarimas. 
 

 

2.2.5. Žmogiškųjų vertybių diegimo ir 
ugdymo pamokinėje ir nepamokinėje 
veikloje aptarimas direkciniame 

pasitarime. 

 

2.2.4. Po renginių ir akcijų reflektuojama 
veikla turi įtakos renginių  kokybei bei 

mokinių atsakingumo, kruopštumo 
ugdymui(si). 

2.2.5. Mokytojų aktyvaus 

bendradarbiavimo  įtaka ugdymos(si) 

rezultatams. Išvadose numatomos 
galimybės numatytoms priemonėms 
tobulinti. 

Klasių auklėtojų 
metodinė grupė 

 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

2.3.Ugdyti atsparumą 
neigiamoms įtakoms ir 
skatinti sąmoningą 
sveiko gyvenimo būdo 
pasirinkimą. 

2.3.1. Mokinių ir jų tėvų 

supažindinimas su gimnazijos bendrais 
susitarimais. 

 

2.3.2. Organizuojama paskaita atskirų  
amžiaus grupių mokiniams viešosios 
tvarkos ir teisinės atsakomybės tema.  

 

 

 

2.3.3. Klasių auklėtojai rengdami 
klasės auklėtojo veiklos planus įtraukia 
veiklas/renginius, skirtus sveikos 

gyvensenos ugdymui. 

 

2.3.4.  Teikiama individuali pagalba 

mokiniui, tėvams, mokytojams 
lankomumo, pažangumo ir netinkamo 
elgesio klausimais. 

 

 

 

 

2.3.5. Organizuojami pasitarimai 

teikiamos individualios pagalbos 

mokiniui, tėvams, mokytojams 

2.3.1. Mokiniams ir tėvams  žinant 
susitarimus bei jų laikantis pagerėja 
ugdymo(si) kokybė. 

 

2.3.2.Mokiniai žino ir suvokia teisinę 
atsakomybę už  viešosios tvarkos 
pažeidimus. Ugdomos bendrosios 
kompetencijos, turinčios įtakos asmenybės 
augimui. 

 

2.3.3. Visose klasėse ne mažiau kaip du 

kartus per metus vykdomos veiklos, 

ugdančios mokinių sveikos gyvensenos 
įgūdžius. 

 

2.3.4.Visose klasėse ne rečiau kaip kartą 
per savaitę klasės auklėtojas su mokiniais, 
reikalui esant, mokytojais, mokinių tėvais 

aptaria  lankomumo, pažangumo ir 
netinkamo elgesio klausimus, teikia pagalbą 

mokiniui arba kreipiasi į pagalbos mokiniui 
specialistus. 

 

2.3.5. Klasių auklėtojų metodinėje grupėje 
4 kartus per metus analizuojama, kaip  

Klasių auklėtojai 
 

 

 

Socialinis pedagogas  

 

 

 

 

 

Klasių auklėtojų 
metodinė grupė 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

 

Klasių auklėtojai 
 

 

 

 

 

 

 

Klasių auklėtojų 
metodinė grupė 



lankomumo, pažangumo ir netinkamo 
elgesio klausimais.  

 

2.3.6. Budėjimo gimnazijos viduje ir 
lauke organizavimas siekiant užkirsti 
kelią žalingiems įpročiams (rūkymas) 

ir smurtui. 

 

2.3.7. Dalyvavimas projektuose, 

orientuotuose į sveikos gyvensenos 
ugdymą bei prevencinę veiklą. 
 

 

2.3.8. Fizinio ugdymo pamokų ir 
sportinių nepamokinių renginių/veiklų 
stebėjimas ir reflektavimas. 
 

2.3.9. Sporto renginių ir varžybų 
organizavimas siekiant stiprinti 

mokinių ir kitų mokyklos 
bendruomenės narių fizinę, protinę, 
dvasinę sveikatą. 
 

2.3.10. Sportinės bazės atnaujinimas 

 

 

2.3.11. Tyrimas, siekiant išsiaiškinti 
mokinių emocinę būseną  
organizuojant ugdymą ekstremaliomis 
sąlygomis. 
 

2.3.12. Mokinių  sveikos gyvensenos 
ugdymo ir gebėjimo  atsispirti 
neigiamoms įtakoms aptarimas 
direkciniame pasitarime (Sveikatos ir 

teikiama individuali pagalba, numatomos 

priemonės veiklai tobulinti. 
 

2.3.6. Parengtas budėjimo grafikas. 
Budėjimo organizavimas vieną katrą per 
mėnesį aptariamas Vaiko gerovės posėdyje. 
 

 

2.3.7. Dalyvaujama projekte ,,Sveikatiada“, 
„Aktyvi mokykla“, ,,Noriu augti sveikas“ ir 
kituose. Ugdomi sveikos gyvensenos 

įgūdžiai. 
 

2.3.8. Per metus stebėta po 3-4 fizinio 

ugdymo pamokas, renginius. Numatytos 

priemonės veikloms tobulinti. 
 

2.3.9. Parengtas  įvairaus pobūdžio sporto 
renginių ir varžybų organizavimo planas. 

Per metus organizuojama ne mažiau kaip 4-

5 varžybos, renginiai, kuriuose dalyvauja 

95%  visų mokinių. 
 

2.3.10. Atnaujinamas sporto aikštynas: 

lengvosios atletikos zona. 

 

2.3.11. Parengtas klausimynas, tyrime 

dalyvauja 75%  mokinių. Suformuluotos 
išvados, numatytos priemonės emocinės 
būsenos gerinimui. 
 

2.3.12. Numatytos priemonės emocinės 

būsenos gerinimui, galimybė tobulinti 

integruojamąsias programas į mokomuosius 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

VGK 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

 

 

Direktorius 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Socialinis pedagogas  

 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

 



 

 

__________________________________________________________ 

lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai, 
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 
veikiančių  medžiagų vartojimo 
prevencijos programų integravimas). 

 

dalykus, klasės auklėtojo veiklas, 
neformalųjį ugdymą.  

 

 

 

 

 


