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PRITARTA 

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos tarybos 

2020 m. sausio 29 d. protokoliniu nutarimu  

(protokolo Nr. 1) 

 

PATVIRTINTA 

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos 

direktoriaus 2020 m. sausio 29  d. 

įsakymu Nr.V1-14  

 

 

KLAIPĖDOS „ĄŽUOLYNO“ GIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos 2020 metų veiklos planas (toliau – planas), atsižvelgus 

į strateginius gimnazijos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius 

gimnazijos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

2. Planas atitinka  Lietuvos pažangos strategijos – „Lietuva 2030“ nuostatas. Įgyvendinant 

valstybinę švietimo politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat 

kintančias visuomenės reikmes, tenkinti klaipėdiečių ugdymosi poreikius, ugdyti kritiškai 

mąstančias, kūrybingas asmenybes, suprantančias inovacijų svarbą, pasiruošusias gyventi žinių 

visuomenėje ir būti konkurencingas ekonomine prasme, laiduoti pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo 

įsigijimą, per neformaliojo švietimo programas vykdyti neformalųjį švietimą, racionaliai, taupiai ir 

tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 

3. Planas parengtas atsižvelgus į Klaipėdos miesto savivaldybės 2013-2020 m strateginį 

plėtros planą, patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-04-26 d. sprendimu Nr.T2-79, 

„Ąžuolyno“ gimnazijos 2020-2022 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Klaipėdos „Ąžuolyno“ 

gimnazijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr.V1-109 ir 2019-2020 mokslo metų 

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos ugdymo planą, patvirtintą Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos 

direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-72, gimnazijos vidinio įsivertinimo rezultatus. 

4. Planą įgyvendins Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos administracija, pedagoginiai ir kiti 

pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

5. Programoje vartojami sutrumpinimai: Vaiko gerovės komisija – VGK; Valstybiniai 

brandos egzaminai – VBE; Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas – PUPP; Vilniaus 

Universitetas – VU; informacinės komunikacinės technologijos – IKT; ugdymo planas – UP, 

neformalusis švietimas - NŠ.  
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II. GIMNAZIJOS VIZIJA 

 

6. „Ąžuolyno“ gimnazija – atvira visuomenei, demokratiškai organizuota, humanizmo 

principais ir bendražmogiškomis vertybėmis savo gyvenimą grindžianti mokinių, jų tėvų ir mokytojų 

bendruomenė, kurioje: 

6.1.garantuotas mokinių ir darbuotojų saugumas; 

6.2.tinkamas psichologinis mikroklimatas; 

6.3.aukšta ugdymo kokybė ir pedagogų kvalifikacija, pasirengimas mokytis ir tobulėti visą 

gyvenimą; 

6.4. garantuota kiekvieno mokinio saviraiška; 

6.5. asmens, sąžinės ir minties laisvė, solidarumo, tolerancijos, pilietiškumo puoselėjimas; 

6.6.aktyvi savivaldos institucijų veikla; 

6.7.moderni, kryptingai sukomplektuota materialinė - techninė bazė. 

III. GIMNAZIJOS MISIJA 

 

7. Ugdome savarankišką, laisvą ir dorą asmenybę; pasirengusį mokytis visą gyvenimą 

jaunuolį; gebantį adaptuotis visuomenėje žmogų; mokantį naudotis šiuolaikinėmis technologijomis 

mokinį; kritiškai mąstantį Lietuvos pilietį. Esame aukštus akademinius rodiklius turinti institucija; 

šiltus ir pagarbius santykius propaguojanti bendruomenė; savo mikrorajono bei miesto kultūros 

židinys. 

IV. 2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

8. Įgyvendinant 2019 metų veiklos planą, buvo siekiama įgyvendinti strateginį tikslą – 

užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų 

kokybę ir prieinamumą. Gimnazija 2019 metams išsikėlė 2 prioritetus: individualios kiekvieno 

mokinio pažangos matavimo efektyvinimas ir gimnazijos bendruomenės lyderystės gebėjimų 

didinimas, įgyvendinant vadybinės veiklos pokyčius. Strateginiam tikslui ir prioritetams įgyvendinti 

iškelti 2  metiniai tikslai bei numatytos priemonės keturiems uždaviniams gyvendinti: 

8.1. Įgyvendinant pirmąjį uždavinį – gerinti pamokos organizavimą siekiant kiekvieno 

mokinio pažangos – Mokytojų tarybos posėdyje susipažinta su metodais, ugdančiais mokinių 

aukštesniuosius gebėjimus, aptarta, kaip šie metodai yra ar gali būti taikomis skirtingų dalykų 

pamokose. Balandžio mėnesį gimnazijoje organizuota atvirų pamokų stebėjimo dekada „Kolega 

kolegai“, kurios metu visų metodinių grupių mokytojai vedė atviras pamokas (17 pamokų), vyko 

stebėtų pamokų aptarimai, dalinimasis gerąja patirtimi. Vis daugiau pamokų vykdyta netradicinėse 
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erdvėse, vestos integruotos pamokos, vykdyti pamokiniai ir integruoti mokykliniai projektai (per 

2019 metus vyko 40 tokių veiklų). Visus metus sistemingai vyko srautuose dirbančių mokytojų 

susirinkimai, kuriuose analizuota, kaip sekasi matuoti mokinių individualią pažangą, kokios 

individualios pažangos fiksavimo formos labiau pasiteisina, kaip šis analizavimas padeda mokiniams 

įsivertinti savo gebėjimus bei siekti pažangos, o mokytojams teikti tikslingą ir savalaikę mokymosi 

pagalbą. Baigiantis mokslo metams parengtas ir patvirtintas Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos 

mokinių individualios pažangos matavimo ir vertinimo tvarkos aprašas. Dauguma gimnazijos 

mokytojų vis plačiau naudojo Google Classroom sistemą, padedančią mokytojams valdyti ugdymo 

turinį, stebėti, matuoti ir vertinti individualią kiekvieno mokinio pažangą bei leidžiančią patiems 

mokiniams geriau įsivertinti mokymosi pasiekimus. 

8.2. Įgyvendinat antrąjį uždavinį – stiprinti pedagoginę, socialinę, psichologinę, karjeros 

planavimo pagalbą – pagalbos mokiniui specialistai parengė atmintines klasių vadovams 

(kuratoriams), kuriose pristatė, kokią pagalbą mokiniams ir mokytojams jie teikia. Visi pagalbos 

mokiniui specialistai dalyvavo srautiniuose mokinių individualios pažangos aptarimuose, kartu su 

mokytojais analizavo kylančius sunkumus, ieškojo problemų sprendimo būdų. VGK posėdžiuose 

aptarinėta su kokiomis problemomis susiduria gimnazijoje besimokantys mokiniai, vykdyti 

individualūs pokalbiai su mokymosi sunkumų, lankomumo problemų turinčiais mokiniais, kartu 

ieškota problemų sprendimo būdų. Vykdyti ir pokalbiai su itin gabiais mokiniais, jiems sudaromi 

individualūs mokymosi planai, padedantys siekti aukštesnių rezultatų respublikinėse ir tarptautinėse 

olimpiadose bei konkursuose. Atliktas 2 srities „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“ rodiklio 

„Orientavimasis į mokinių poreikius“ vidinis įsivertinimas, parengtas gimnazijos pagalbos mokiniui 

teikimo tvarkos aprašo projektas. Kiekvienam gimnazijos mokiniui sudaryta galimybė pagal poreikį 

gauti tinkamą psichologinę, socialinę, karjeros planavimo pagalbą, visiems mokytojams skirtos 

valandos mokinių konsultavimui leidžia teikti ir reikalingą pagalbą mokantis. 

8.3. Trečiam uždaviniui – plėtoti savivaldos institucijų veiklas – įgyvendinti buvo numatytos 

trys priemonės: numatyta aktyvinti Mokinių parlamento veiklą, įtraukti savivaldos institucijas į 

gimnazijos renginių organizavimą ir organizuoti Klaipėdos miesto gimnazijų tarybų pirmininkų 

bendrą susitikimą – pasidalinimą veiklos patirtimi. Toliau plėtota Tėvų klubo veikla, kartu su juo 

gimnazijos tėvams organizuota psichologės Astos Blandės paskaita „Mokyklos ir šeimos bendrystė 

padedant gimnazistui stiprinti motyvaciją, pažinti save ir siekti asmeninių tikslų“, vis daugiau tėvų 

(ypač I-II gimnazijos klasių mokinių) įsitraukia į klasėse organizuojamus renginius: pristato savo 

profesijas, padeda organizuoti ir dalyvauja klasių renginiuose, išvykose, sportinėse varžybose. 

Aktyvesnė tapo ir Mokinių parlamento veikla: mokinių iniciatyva gimnazijoje organizuojami 

renginiai, akcijos, bendradarbiaujama su kitomis institucijomis ir kartu vykdomos prevencinės 



4 

 

veiklos, savanorystės akcijos. Šis uždavinys įgyvendintas ne visiškai, nes nepavyko sukviesti 

Klaipėdos miesto gimnazijų tarybų pirmininkų į bendrą susitikimą – pasidalinimą veiklos patirtimi. 

8.4. Įgyvendinant ketvirtąjį uždavinį – gerinti gimnazijos materialinę bazę – įsigyti gimnazijai 

reikalingi vadovėliai (402 vienetai už 5015,16 eurų), įsigytos mokymo priemonės (prioritetas 

Metodinės tarybos sprendimu skirtas fizinei kultūrai ugdyti skirtoms priemonėms) už 3986 eurus, už 

3073 eurus atnaujinti baldai kabinetuose. Už 7485 eurus atlikti remontas: pakeistos grindys trijuose 

kabinetuose, atliktas sporto salės grindų ir sienų remontas, įrengta mokytojų poilsio zona, atliktas 

vandentiekio vamzdynų remontas.  

8.5. Gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo miesto, respublikos, tarptautiniuose 

konkursuose, varžybose, olimpiadose ir projektuose bei pasiekė puikių laimėjimų. Gimnazistė V. 

Juozokaitė Europos Sąjungos gamtos mokslų olimpiadoje Portugalijoje laimėjo sidabro medalį, 4d 

klasės mokinė P. Skrabytė V tarptautiniame vaikų ir jaunimo estradinio dainavimo konkurse 

„Linksmieji perliukai 2019“ užėmė I vietą, o 2e klasės mokinė J.Norkutė tapo laureate. 

Respublikinėje fizikos olimpiadoje laimėtos dvi I ir viena III vietos, vienas mokinys gavo Pagyrimo 

raštą; respublikinėje matematikos olimpiadoje laimėtas aukso medalis ir gautas pagyrimo raštas, 

respublikinėje informatikos olimpiadoje laimėta 1 ir 3 vietos, respublikinėje technologijų 

olimpiadoje, respublikinėje istorijos olimpiadoje ir respublikinėje ekonomikos ir verslo olimpiadoje 

iškovotos III vietos, respublikinėje chemijos olimpiadoje laimėtos I ir III vietos. Respublikiniame dr. 

J. P. Kazicko moksleivių kompiuterininkų forumo Programavimo konkurse laimėtos dvi III vietos, 

prof. K.Baršausko respublikiniame fizikos konkurse laimėta II ir III, prof. J.Matulionio jaunųjų 

matematikų konkurse – I, dr. J. P. Kazicko Žemaitijos krašto mokinių programavimo konkurse – I ir 

i II vietos. Iškovotos I vietos komandinėse matematikos olimpiadose mokytojo K.Šikšniaus taurei 

laimėti (ir I-II, ir III-IV kl. grupėse) ir jaunųjų matematikų komandinėje olimpiadoje profesoriaus 

V.Liutiko prizui laimėti. Laimėtos dvi II vietos respublikiniame akademiko J.Janickio chemijos 

konkurse.  Respublikiniame jaunųjų filologų konkurse užimta III vieta, respublikiniame rašinio 

konkurse „Gyvybė – dovana, branginkime ją“  užimtos dvi II vietos, respublikiniame dienoraščio 

konkurse „Aš einu“ iškovota II vieta, respublikiniame konkurse „Pamario suktinis“ laimėtas II 

laipsnio diplomas. Valstybinės mokesčių inspekcijos organizuotame konkurse „Mokesčiai sugrįžta 

kiekvienam“ gimnazijos mokinių komanda tapo respublikinio finalo nugalėtojais. 106 mokiniai 

dalyvavo ir prizines vietas laimėjo dalykinių olimpiadų miesto etape, puikių rezultatų pasiekė 

įvairiuose miesto konkursuose. Bendroje „Mero taurės“ varžybų įskaitoje gimnazijos sportininkai 

laimėjo IV vietą, laimėtos II vieta Mero taurės rudens kroso, šachmatų, krepšinio, badmintono 

varžybose. 3 klasės mokinė K. Jankantaitė ir 4 klasės mokinė I.Budrytė tapo prizininkėmis Lietuvos 
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kyokushin karate kumite Jaunių čempionate (I ir II vietos), jos abi laimėjo ir II vietas Europos karate 

kiokušin čempionate. 

8.6. Sėkmingą 2019 metų veiklos plano įgyvendinimą rodo ir mokinių pasiekimai laikant 

PUPP ir brandos egzaminus. Visi gimnazijos abiturientai įgijo vidurinį išsilavinimą, o antrų 

gimnazijos klasių mokiniai įgijo pagrindinį išsilavinimą. 

8.6.1. Brandos egzaminų rezultatai pateikiami 1 lentelėje:      

1 lentelė 

Mokslo metai 
2016-2017 

(150 abiturientai) 

2017-2018 

(151 abiturientai) 

2018-2019 

(153 abiturientai) 

Laikytų valstybinių egzaminų 

skaičius 
          627 

622 633 

Laikytų valstybinių egzaminų 

skaičius vienam mokiniui 
4,11 

4,12 4,14 

Su pagyrimu baigė 9 10 10 

Gauti 100 balų įvertinimai 103 96 112 

Egzaminai išlaikyti 

aukštesniuoju lygiu 

(procentais) 

55,43 

44,21 53,24 

Egzaminai išlaikyti pagrindiniu  

lygiu (procentais) 
38,57 

46,63 41,71 

Egzaminai išlaikyti 

patenkinamu lygiu (procentais) 
5,84 

8,84 4,89 

Neišlaikyta egzaminų 

(procentais) 
0,16 

0,32 0,16 

Laikytų mokyklinių egzaminų 

skaičius 
10 

14 14 

Laikytų mokyklinių egzaminų 

skaičius vienam mokiniui 
0,07 

0,09 0,09 

Iš viso laikytų (M+V) 

egzaminų skaičius vienam 

mokiniui 

4,18 

4,21 4,23 

 

8.6.2. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai pagal dalykus pateikiami 2, 3 lentelėse. 

2 lentelė 

Mokslo metai 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Egzaminas 

Brandos egzaminų 

įvertinimų vidurkis  

 

Brandos egzaminų 

įvertinimų vidurkis  

Brandos egzaminų 

įvertinimų vidurkis  

Lietuvių kalba ir literatūra 63,3 60,6 
65,9 

Užsienio kalba (anglų) 91,6 86,7 
93,2 

Užsienio kalba (rusų) 
98,3 

98,5 
92,8 

Istorija 75,8 67,5 
71,4 
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Geografija 88,9 77,3 
74,3 

Matematika 84,5 64,5 
72,5 

Informacinės technologijos 92,7 99,4 
97,4 

Biologija 86,3 86,7 
86,0 

Chemija 74,5 70,6 
80,2 

Fizika 75,7 73,1 
76,8 

 

3 lentelė 

Mokslo metai/ 

Šimtukų skaičius pagal 

dalykus  

2016-2017 2017-2018 

2018-2019 

Lietuvių kalba ir literatūra 2 3 
2 

Užsienio kalba (anglų) 37 31 
57 

Užsienio kalba (rusų) 2 3 
1 

Užsienio kalba (vokiečių) - - 
1 

Istorija 0 3 
0 

Geografija 1 0 
0 

Matematika 48 16 
17 

Informacinės technologijos 8 30 
25 

Biologija 4 7 
6 

Chemija 0 0 
0 

Fizika 1 3 
3 

 

8.6.3. Pagrindinį išsilavinimą 2019 metais įgijo 148 mokiniai. Dauguma gimnazijos antrų 

klasių mokinių Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime pasiekia pagrindinį arba aukštesnį 

pasiekimų lygį, jų pasiekimų patikrinimo rezultatai yra aukštesni negu respublikos ar Klaipėdos 

miesto mokinių pasiekimai. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai pateikiami 4   

lentelėje. 

4 lentelė 

Dalykas 

(pasiekimų 

patikrinimas 

Pasiekimų lygis 

Metinis įvertinimas Pasiekimų patikrinimas 

Mokinių 

skaičius 

Dalis (%) 

 

Mokinių 

skaičius 

Dalis (%) 
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Lietuvių kalba Patenkinamas – 4-5 3 2,04 2 1,36 

Pagrindinis – 6-8 112 76,19 79 53,74 

Aukštesnysis – 9-10 32 21,77 66 44,9 

Matematika Patenkinamas – 4-5 5 3,4 3 2,05 

Pagrindinis – 6-8 101 68,71 76 51,7 

Aukštesnysis – 9-10 41 27,89 68 46,26 

 

8.7. Laukiami rezultatai, įgyvendinus 2019 metų veiklos plano uždavinius, buvo šie: pasiekti 

aukštų rezultatų PUPP ir VBE; padėti mokiniams įsivertinti asmenines kompetencijas, kelti 

optimalius mokymo(si) tikslus, kurti iššūkius, nuosekliai mokytis naujų, sudėtingesnių dalykų, įgyti 

bendrųjų ir dalykinių kompetencijų; gerinant pamokos organizavimą, plačiau taikant aukštesniuosius 

gebėjimus ugdančius metodus, labiau suasmeninti mokymąsi ir gerinti mokymo(si) rezultatus; 

glaudžiau bendradarbiaujant mokytojams, klasės vadovams (kuratoriams) ir pagalbos mokiniui 

specialistams, stiprinti pagalbą kiekvienam mokiniui; geresnis bendruomenės narių įsitraukimas į 

bendras veiklas padės kurti pozityvią emocinę aplinką. 

8.8. 2019 metų uždavinių įgyvendinimo kokybinė ir kiekybinė analizė, pasiekti mokinių 

mokymosi, egzaminų, olimpiadų ir neformaliojo ugdymo rezultatai leidžia daryti išvadą, kad 

gimnazijos 2019 metų veiklos programos įgyvendinimo laukiamas rezultatas pasiektas. 

9. 2019 metų veiklos vertinimas pagal SSGG būtų toks: 

Stiprybės Silpnybės 

1. Aukšta daugumos pedagogų kvalifikacija ir 

dalykinė kompetencija.  

1. Gimnazijoje trūksta modernių edukacinių 

erdvių, laboratorijų. 

2. Aukšta daugumos mokinių mokymosi 

motyvacija. 

2. Per mažai dalyvaujama tarptautiniuose 

projektuose. 

3. Išskirtiniai gimnazijos mokinių pasiekimai. 3. Aukštą kvalifikaciją turintys mokytojai 

nepakankamai skleidžia patirtį gimnazijoje. 

4. Sėkminga naujų mokinių adaptacija, labai retos  

patyčios     tarp mokinių. 

  

5. Puikiai organizuojami tradiciniai renginiai, 

konferencijos. 

 

Galimybės Grėsmės 

1. Pasinaudojant bendro projekto su VU lėšomis, 

įrengtas menų kabinetą sudarytų geresnes sąlygas 

mokinių meninei saviraiškai ir kūrybiškumui 

ugdyti 

1. Dėl mažesnio klasių skaičiaus vidurinio 

ugdymo programoje ir dėl to mažėjančio 

ugdymo plano valandų skaičiaus,  sunku 

patenkinti individualius mokinių ugdymosi 

poreikius 

2. Mokyklų bendruomenių metams skirtų renginių 

organizavimas stiprintų gimnazijos narių 

bendruomeniškumą 

2. Reikalavimai kūno kultūros pamokų 

organizavimui apsunkins sporto salės 

užimtumo tvarkaraščių sudarymą. Dėl 
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didesnio mokinių skaičiaus salėje pamokos 

metu gali padidėti traumatizmas 

3. Geresnis mokinio individualių gebėjimų 

identifikavimas, tikslingos ir savalaikės 

individualizuotos pagalbos teikimas padėtų 

mokiniams siekti aukštesnių mokymosi 

pasiekimų, gerintų ugdymo kokybę 

3. Pasikeitusi mokinių lankomumo apskaitos 

tvarka ir praleistų pamokų pateisinimas gali 

didinti praleistų pamokų skaičių, prastinti 

mokinių pasiekimus 

4. Įvairesnių renginių, labiau atliepiančių mokinių 

poreikius, įtraukiančių kuo daugiau 

bendruomenės narių organizavimas, padėtų 

gerinti savijautą gimnazijoje, kurtų pozityvią 

emocinę aplinką 

4. Kai kurių dalykų mokytojų trūkumas gali 

trukdyti optimaliai ir lanksčiai organizuoti 

mokyklos darbotvarkę 

 

 

V. STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, PRIORITETAI 

 

10. 2020 m. suformuluotas strateginis tikslas – užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, 

kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą.  

11. 2020 m. veiklos prioritetas – pozityvios emocinės aplinkos, kuriančios gerą 

bendruomenės narių savijautą gimnazijoje, kūrimas. 

12. Metinės veiklos tikslai:  

12.1. kiekvieno mokinio individualios pažangos matavimo ir pagalbos mokiniui teikimo 

sistemos įgyvendinimo stebėsena ir tobulinimas; 

12.2. gimnazijos bendruomenę vienijančių vertybių išgryninimas, gimnazijos vizijos ir 

misijos atnaujinimas. 

13. Posėdžiai: 

Eil. 

Nr. 

Savivaldos 

institucijų 

pavadinimai 

Posėdžių tema Laikas Atsakingas 

1. Gimnazijos taryba 2019 metų gimnazijos 

veiklos ataskaitos,  

gimnazijos direktoriaus 

2019 m. veiklos ataskaitų 

aptarimas. 2020 m. 

prioritetų, tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimo 

galimybės. 

  

Sausis V. Dumčiuvienė 

V. Prižgintienė 

Posėdis kartu su Tėvų 

klubu „Kurios vertybės 

turi vienyti „Ąžuolyno“ 

Vasaris V. Dumčiuvienė 
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gimnazijos 

bendruomenę?“ 

Gimnazijos vertybių, 

atnaujintų gimnazijos 

vizijos ir misijos 

formuluočių aptarimas ir 

tvirtinimas. 

Gimnazijos ugdymo 

plano 2020/2021 m. m. 

aptarimas ir tvirtinimas. 

Birželis V. Dumčiuvienė, 

V. Prižgintienė 

V. Valaitienė 

Susirinkimas 

„Gimnazijos taryba – 

bendruomenę 

prasmingiems darbams 

telkianti savivalda“ 

Rugsėjis V. Dumčiuvienė 

Diskusija „Įtraukiojo 

ugdymo nauda 

gimnazijos bendruomenei 

– ar esame atviri kaitai?“ 

Gruodis V. Dumčiuvienė 

Einamųjų klausimų 

svarstymas pagal poreikį 

Visus metus V. Dumčiuvienė  

V. Prižgintienė 

2. Mokytojų taryba „Kokios vertybės mus 

vienija?“  

Sausis V. Prižgintienė, 

 

Gimnazijos vidinio 

įsivertinimo rezultatų 

analizė. Bendruomenės 

mikroklimato tyrimo 

aptarimas. 

Kovas V.Prižginienė 

Dėl leidimo laikyti 

brandos egzaminus. 

Gegužė V. Prižgintienė, 

V. Rudokienė 

Ugdymo plano projekto 

2020-2021 m. m. 

aptarimas. Dėl 1-ų ir 3-ių 

klasių mokinių kėlimo į 

aukštesnę klasę.  

Birželis V. Prižgintienė, 

pavaduotojai 

2019-2020 m. m. 

ugdomojo proceso, 

Brandos egzaminų ir 

PUPP rezultatų, 

dalyvavimo olimpiadose, 

konkursuose ir varžybose 

analizė. 2020-2021 m. m. 

Rugpjūtis V. Prižgintienė, 

pavaduotojai 
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ugdymo plano 

tvirtinimas. 

Pakartotino įtraukiojo 

ugdymo tyrimo rezultatai. 

Projekto „Renkuosi 

mokyti!“ rezultatų 

apibendrinimas 

Lapkritis V. Prižgintienė, 

pavaduotojai 

2020 m. gimnazijos 

metinės veiklos analizė. 

Metodinės veiklos 

analizė. Kvalifikacijos 

tobulinimo analizė. 2021 

m. veiklos prioritetai ir 

tikslai. 

Gruodis V. Prižgintienė, 

pavaduotojai 

3. 

 

Metodinė taryba Metodinės tarybos 

2020 m. veiklos plano 

sudarymas. Metodinių 

grupių veiklos planų 

aptarimas. 

Sausis 

 

V. Valaitienė, 

V. Žukauskienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Metodinės tarybos 

posėdis dėl pasirenkamųjų 

dalykų, dalykų modulių 

programų, neformaliojo 

švietimo programų, 

susijusių su mokinių 

poreikiais, interesais, 

parengimo.  

Vasaris V. Valaitienė, 

V. Žukauskienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai  

 

Metodinės tarybos 

posėdis dėl mokinių 

individualios pažangos 

matavimo ir vertinimo 

aprašo tikslinimo ir 

koregavimo. 

Gegužė V. Valaitienė, 

V. Žukauskienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai  

 

Metodinės tarybos 

posėdis dėl 2019–2020 

m. m. ugdymo plano  

projekto svarstymo. 

Birželis V. Valaitienė, 

V. Žukauskienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

 

Metodinės tarybos 

posėdis dėl metodinės 

veiklos ir kvalifikacijos 

tobulinimo analizės ir 

gairių numatymo 2021 

metams. 

Gruodis 

 

V. Valaitienė, 

V. Žukauskienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

 

 

 

VI. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS. LAUKIAMAS REZULTATAS 
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14. Metiniai uždaviniai, priemonės jiems vykdyti ir laukiamas rezultatas:  

Tikslas – kiekvieno mokinio individualios pažangos matavimo ir pagalbos mokiniui teikimo sistemos 

įgyvendinimo stebėsena ir tobulinimas 

Uždavinys Laukiamas 

rezultatas 

Priemonės Laikas Atsakingi 

asmenys 

Vertinimo 

kriterijai 

Vykdyti 

„Ąžuolyno“ 

gimnazijos 

mokinių 

individualios 

pažangos 

matavimo ir 

vertinimo 

tvarkos 

aprašo 

įgyvendinimo 

stebėseną. 

 

 

 

Bus 

išanalizuota, 

kaip 

kiekvienas 

mokytojas 

taiko 

individualios 

pažangos 

matavimo ir 

vertinimo 

sistemą, su 

kokiomis 

problemos 

susiduriama ir 

ką reikėtų 

sistemoje 

tobulinti. 

1. Mokytojų, 

dėstančių klasių 

srautuose, klasių 

vadovų susirinkimai 

Vasaris, 

Kovas 

V. Prižgintienė, 

V. Rudokienė, 

V. Valaitienė, 

J. Ulrichaitė 

Visi klasių 

vadovai ir 

mokytojai 

pristatys savo 

patirtį 

įgyvendinant 

gimnazijos 

mokinių 

individualios 

pažangos 

matavimo ir 

vertinimo 

sistemą.  

2. Pedagoginė 

stebėsena 

I 

pusmetis 

V. Prižgintienė, 

V. Rudokienė, 

V. Valaitienė, 

J. Ulrichaitė 

Gimnazijos 

vadovai stebės 

po vieną 

kiekvieno 

mokytojo 

pasiūlytą 

pamoką. 

3. Dalinimasis gerąja 

patirtimi (pamokos 

organizavimas; 

vertinimas ir 

įsivertinimas; 

pagalba mokiniui; 

individualios 

pažangos matavimas 

pamokoje). 

I 

pusmetis 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Visi mokytojai 

stebi po vieną 

metodinės 

grupės kolegos 

pamoką. 

Stebėtos 

pamokos 

aptariamos 

metodinėse 

grupėse. 

Patobulinti 

„Ąžuolyno“ 

gimnazijos 

mokinių 

individualios 

pažangos 

matavimo ir 

vertinimo 

tvarkos 

aprašą. 

 

 

Panaudojant 

vykdytos 

stebėsenos 

metu gautus 

duomenis 

patobulintas 

gimnazijos 

mokinių 

individualios 

pažangos 

matavimo 

tvarkos 

1. Metodinė diena 

„Mokinių vertinimo 

ir įsivertinimo 

praktika – nauda 

mokiniui ir 

mokytojui“. 

Gegužė  Geriausios 

metodinių 

grupių patirtys 

pristatomos 

mokytojų 

metodiniame 

susirinkime  

2. Metodinės tarybos 

posėdis dėl mokinių 

individualios 

pažangos matavimo 

Gegužė V. Valaitienė, 

V. Žukauskienė, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai  

Visos 

metodinės 

grupės pateiks 

siūlymus 
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 aprašas leis 

tikslingiau 

įvertinti 

mokinių 

daromą 

pažangą 

mokantis 

akademinių 

dalykų, 

skatins 

asmenybės 

ūgtį, 

aktyvesnį 

dalyvavimą 

nepamokinėse 

veiklose. 

ir vertinimo aprašo 

tikslinimo ir 

koregavimo. 

 aprašo 

tobulinimui. 

Metodinė 

taryba aptars 

siūlymus ir 

pateiks darbo 

grupei 

3. Sudaryta darbo 

grupė dokumento 

tikslinimui. 

Birželis V. Prižgintienė, 

V. Žukauskienė 

Atnaujintas 

„Ąžuolyno“ 

gimnazijos 

mokinių 

individualios 

pažangos 

matavimo ir 

vertinimo 

tvarkos aprašas 

patvirtintas 

gimnazijos 

direktoriaus 

įsakymu  

Patobulinti 

„Ąžuolyno“ 

gimnazijos 

pagalbos 

mokiniui 

sistemą. 

Gimnazijoje 

įgyvendinama 

pagalbos 

mokiniui 

sistema geriau 

atlieps 

mokinių 

poreikius, 

padės jiems 

siekti 

pažangos ir 

aukštesnių 

pasiekimų. 

1. Atlikta giluminio 

veiklos įsivertinimo 

duomenų analizė.  

Balandis V. Prižgintienė, 

J. Ulrichaitė, 

vidinio 

įsivertinimo 

grupė 

 

Įsivertinimo 

procese bus 

apklausta ne 

mažiau kaip 40 

proc. 

respondentų 

  2. Atlikta 

konsultacinių 

valandų tikslingumo 

analizė. 

Gegužė Administracija Išanalizuotas 

mokytojams 

skirtų 

konsultacinių 

valandų 

tikslingumas. 

Parengtos 

rekomendacijos 

konsultacijų 

organizavimo 

tobulinimui. 

  3. Atliktas įtraukiojo 

ugdymo kontrolinis 

tyrimas. 

Gegužė J. Ulrichaitė Abiejų tyrimų 

rezultatų 

palyginimas 

leis įvertinti 

projekto 

rezultatą. 
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 4. Organizuota 

apskrito stalo 

(mokiniai –

mokytojai – pagalbos 

specialistai - 

administracija) 

diskusija apie 

pagalbos teikimo 

poreikį ir jo 

tenkinimą. 

Spalis V. Prižgintienė, 

pavaduotojos, 

L. Galvonienė 

V. Martyšienė 

A. Butkuvienė 

Diskusijoje 

dalyvaus visų 

klasių mokinių 

atstovai. 

Apibendrinta 

diskusijos 

medžiaga 

aptarta 

išplėstiniame 

direkcijos 

posėdyje, 

informacija 

naudojama 

sistemos 

tobulinimui. 

  5. Pateikti siūlymai 

pagalbos mokiniui 

sistemos tobulinimui. 

Lapkritis Administracija Atnaujinta 

gimnazijos 

pagalbos 

mokiniui 

sistema, su 

kuria 

supažindinti 

mokiniai, 

mokytojai ir 

tėvai. 

Tikslas – gimnazijos bendruomenę vienijančių vertybių išgryninimas, gimnazijos vizijos ir misijos 

atnaujinimas 

Uždavinys Laukiamas 

rezultatas 

Priemonės Laikas Atsakingi 

asmenys 

Vertinimo 

kriterijai 

Suformuluoti 

gimnazijos 

vertybes. 

Bus 

išgrynintos 

gimnazijos 

bendruomenės 

veiklai 

svarbios 

vertybės. Į 

gimnazijos 

vertybių 

išsigryninimą 

bus įtraukti 

visi 

gimnazijos 

bendruomenės 

nariai. 

1. Mokytojų tarybos 

posėdis „Kokios 

vertybės mus 

vienija?“ 

Sausis 

 

 

 

V. Prižgintienė Mokytojai 

pateiks 

svarbiausių 9-

15 vertybių 

sąrašą 

2. Gimnazijos 

tarybos ir tėvų klubo 

bendras posėdis 

„Kurios vertybės turi 

vienyti „Ąžuolyno“ 

gimnazijos 

bendruomenę?“ 

Vasaris V.Dumčiuvienė 

V .Prižgintienė 

V. Valaitienė 

Tėvai 

išgrynins, jų 

nuomone, 

svarbiausias 

vertybes, kurias 

turėtų ugdyti 

gimnazija 

2. Klasių valandėlės, 

kuriose su mokiniais 

bus aptariama, 

kokias vertybes 

ugdome gimnazijoje, 

kurios iš jų 

svarbiausios.  

Vasaris 

Kovas 

Klasių vadovai, 

kuratorės 

Klasių 

kolektyvai 

pateiks 

mokiniams 

svarbiausių 

vertybių sąrašą. 
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3. Sudaryta 

mokytojų, mokinių ir 

tėvų darbo grupė 

apibendrins mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

nuomones.  

Gegužė V. Prižgintienė Apibendrintos 

mokinių, 

mokytojų ir 

tėvų nuomonės, 

išskirtos visai 

bendruomenei 

svarbios 3-4 

vertybės.  

4. Išskirtų vertybių 

sklaida.  

II 

pusmetis 

Administracija, 

kabinetų 

vadovai 

Vertybės 

paskelbtos 

gimnazijos 

tinklapyje, 

paviešintos 

gimnazijos 

erdvėse. 

Atnaujinti 

gimnazijos 

viziją ir 

misiją. 

Bus 

suformuluotos 

naujos, 

trumpesnės ir 

konkretesnės 

gimnazijos 

vizija ir 

misija. 

Gimnazijos 

vizijos ir 

misijos 

atnaujinime 

turės 

galimybę 

dalyvauti visa 

gimnazijos 

bendruomenė. 

1. Sudaryta 

mokytojų, mokinių ir 

tėvų darbo grupė 

naujoms vizijos ir 

misijos formuluočių 

projektui parengti. 

Kovas V. Prižgintienė Iki kovo 31 

dienos 

parengtas 

atnaujintų 

gimnazijos 

vizijos ir 

misijos 

projektas 

2. Vizijos ir misijos 

formuluočių 

projektas pateiktas 

svarstyti gimnazijos 

bendruomenei. 

Balandis V. Prižgintienė Pateiktos 

pastabos ir 

siūlymai dėl 

formuluočių 

projekto. 

3. Vizijos ir misijos 

formuluotės 

patvirtintos 

gimnazijos tarybos 

posėdyje 

Birželis V. Dumčiuvienė Patvirtintos ir 

bendruomenei 

paskelbtos 

naujos 

gimnazijos 

vizija ir misija 

4. Vizijos ir misijos 

sklaida, viešinimas. 

II 

pusmetis 

Administracija, 

Gimnazijos 

taryba, 

Mokinių 

parlamentas, 

Tėvų klubas 

Vizija, misija 

paskelbtos 

gimnazijos 

tinklapyje, 

gimnazijos 

stenduose, 

kabinetuose.  

 

VII. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

16. 2020 veiklos planui įgyvendinti planuojama gauti 282,5 tūkst. € savivaldybės biudžeto 

ir 969,9 tūkst. € valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio) lėšų. 
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17. Dalis programos bus finansuojama iš paramos lėšų (planuojama gauti 6,0 tūkst. €), 

patalpų nuomos lėšų (planuojama gauti 2,7 tūkst. €) bei patalpų suteikimo paslaugų lėšų (planuojama 

gauti 2,3 tūkst. €). 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, direktoriaus 

pavaduotojas bendriesiems ir ūkio klausimams, neformaliojo ugdymo organizatorius. 

19. Priežiūrą vykdys gimnazijos direktorius. 

20. Už plano vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, steigėjui ar 

steigėjo įgaliotai institucijai. 

 

_____________________________ 


