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I SKYRIUS. BENDROJI DALIS 

 

1. Klasių komplektų ir mokinių skaičiaus pokytis per 2  metus. 

 2015-01-01 2016-01-01 2017-01-01 

 Klasių 

kompl. 

skaičius 

Mokinių 

skaičius 

Klasių 

kompl. 

skaičius 

Mokinių 

skaičius 

Klasių 

kompl. 

skaičius 

Mokinių 

skaičius 

1 klasė 4 98 3 65 3 74 

2 klasė 3 86 4 90 3 54 

3 klasė 5 113 3 79 3 76 

4 klasė 4 119 4 109 3 74 

Iš viso: 16 416 14 343 12 278 

Vidutinis 

mokinių 

skaičius 

klasėje 

26 24,5 23,2 

 

2. Specialiųjų poreikių mokinių skaičius 2017 metų sausio 1 dienai yra 27, t.y. 9,7 proc. 

(palyginimui: pernai – 42, t.y. 12,2  proc.).  Pagal individualizuotas programas 2016-2017 m.m. 

mokosi 2 mokiniai (1-oje ir 2-oje klasėse). 

3. Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius 2017 metų sausio 1 dienai 44 mokiniai, t.y. 

15,8 proc. 

4. Mokinius, jų tėvus konsultuoja gimnazijoje dirbantys 2 socialinės pedagogės. 66 mokiniams 

teikiama nuolatinė socialinė pagalba, o visi kiti gauna konsultacijas iškilus poreikiui – pagalba 

prieinama visiems. 

5. 2016-2017 mokslo metais gimnazijoje veikia 18 neformalaus ugdymo būrelių, juos iš viso 

lanko  162 mokiniai, t.y. 58% (iš viso užsiėmimuose 201 mokinys, nes kai kurie lanko po kelis 

užsiėmimus). Ne gimnazijoje užsiėmimus lanko 38 gimnazistai (14%). 

6. Mokytojų skaičius ir kvalifikacinės kategorijos (dirbančių pagrindiniame darbe) 

 

 2016-01-01 2017-01-01 

Iš viso mokytojų 

(pagrindinėse pareigose) 
43 41 

Vyresniųjų mokytojų 23 (53%) 22 (54%) 

Metodininkų 19 (44%) 18 (44%) 

Ekspertų 1 (2%) 1 (2%) 

Neatestuotų 0 0 

 

7. Mokinių akademiniai pasiekimai. 

2016 metais PUPP nelaikė viena mokinė. Visų laikiusių 10-okų patikros rezultatų vidurkiai yra kiek 

žemesni, nei gauti metiniai įvertinimai, tačiau apie 90%  mokinių gautieji įvertinimai sutapo arba 

skyrėsi tik vienu balu. 
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108 mokiniai laikė brandos egzaminus. Vidutiniškai vienas kandidatas ketino laikyti 4,35 egzamino, 

tai beveik 1-u egzaminu didesnis skaičius nei respublikos vidurkis.  Išlaikymo rezultatai (žalia spalva 

– geriau nei praėjusiais metais, raudona – blogiau): 

Dalykas 
Išlaikiusiųjų proc. 

gimnazijoje 

Išlaikiusiųjų proc. 

šalyje 

Išlaikiusiųjų proc. 

gimnazijoje 2015 

m. 

Lietuvių kalba ir literatūra 

(valst.) 
92,2 89,8 81,6 

Anglų kalba 95,4 97,9 98,7 

Rusų kalba 100 99,4 100 

Matematika 61,7 89,3 83,9 

Istorija 93,0 98,3 95,9 

Biologija 80,0 95,5 93,3 

Chemija 100 98,5 80 

Geografija 93,8 98,5 95,7 

Informacinės technologijos 88,9 93,2 90,9 

Fizika 100 98,2 84,6 

 

Išanalizavus metinio įvertinimo balą ir egzamino pažymį gauta, kad didžiosios dalies abiturientų 

įvertinimai skyrėsi nežymiai. 91,5 procento neišlaikiusiųjų egzaminų mokinių metiniai įvertinimai  

yra tik 4 arba 5, t.y. žinios, gebėjimai yra labai riboti ir to nepakanka valstybinio egzamino išlaikymui.  

8. 2016 metais pagrindinį išsilavinimą įgijo 84 mokiniai (98,8%), vidurinį – 104 (96,3%). 

9.  52 mokiniai dalyvavo rajono olimpiadose ir konkursuose,  2 mokiniai – ir regioninėje 

olimpiadoje (ekonomikos). 10 mokinių iškovojo prizines vietas.  

Ketvirtokas Karolis Ramoška (4a) sėkmingai įveikęs atrankinius turus iškovojo 1-ąją vietą 

respublikiniame konkurse „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“. Aurimas Matuzevičius (4a) tapo 

nacionalinio Lietuvos vaikų ir moksleivių konkurso „Dainų dainelė-2016“ konkurso laureatu. 

Neringa Vinikaitė (2d) Utenos rajono mokinių liaudies dailės konkurse „Sidabro vainikėlis“15-19 

metų amžiaus dalyvių grupėje laimėjo II vietą. Teisinių žinių konkurse „Temidė“ mūsų „Teisės 

sargų“ komanda, tarp 4 rajono gimnazijų komandų laimėjo II vietą. Utenos rajono savivaldybės ir 

Izraelio ambasados skelbtame dailės konkurse „Piešiame Jeruzalę“ vyresniųjų mokinių kategorijoje 

Ieva Šereikaitė (4b) laimėjo I vietą, Kristina Šalčiūnaitė (4a) III vietą, Rimtautė Emilija Rastenytė 

(1b) tapo laureate. 

 

 

 

10. 2016 metais gautos išorės lėšos:   
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 UAB „Raminora“ – 5300€; 

 UAB „Sanitex“ – 200€; 

 UAB „Euro automatai“ – 109,83€; 

 2 proc. parama – 846,82€. 

Viso gavome 6456,65 Eur. 

Iš UAB „Vaisida“ gavome paramos įvairių vaisių (24,76€). 

Gimnazija dalyvavo trijuose Utenos rajono savivaldybės skelbtuose projektuose. Du iš jų gavo 

finansavimą: „Pažink. Stebėk. Globok“ – 100€ (nupirkti augalai, trąšos gimnazijos teritorijai 

apželdinti), „Sveikatingumo programa Utenos „Saulės“ gimnazijoje“ – 2190€ (nupirkti įvairūs 

treniruokliai, kanc. prekės, apmokėtas seminaras). 

 

 

II SKYRIUS. VEIKLOS ANALIZĖ 

 

Mokymo(si) ir pasiekimų kokybės užtikrinimas 

1. Taikyti kūrybingumą ugdančius metodus pamokoje pagal atnaujintas bendrąsias programas. 

2. Visapusiškas mokinių pasiekimų įvertinimas. 

 Gimnazijoje vyko integruotos pamokos: IT ir technologijų pamoka, velykinė anglų kalbos-

muzikos-IT pamoka progimnazijų mokinimas, fizikos-chemijos pamoka „Elektrolizė“, anglų 

kalbos ir muzikos pamoka. 

 Gimnazijoje vyko netradicinės pamokos: žemės dienai skirta pamoka-projektas „Žemės 

Žaizdos“, viktorina „Mūsų žemės oras“, pilietiškumo pamokos projektas „Būkime tolerantiški ir 

pasaulis pasikeis“, kūno kultūros pamoka „Dopingas – ne sportui“, pamokos tradicinių amatų 

centre „Svirnas“, Europos dienos viktorina ir kt. 

 Nuolat vyksta mokinių vykdomų projektinių darbų, konkursų, įvairių kitų veiklų 

pristatymas gimnazijos bendruomenei – informacija publikuojama gimnazijos svetainėje, 

mokiniai rašo straipsnius į elektroninį gimnazijos laikraštį „Langas“, kai kuri informacija 

publikuojama Utenos rajono savivaldybės administracijos puslapyje https://svietimas.utena.lm.lt. 

 Mokinių pasiekimai – formalūs ir neformalūs – stebimi ir vertinami. Formalūs – sukurta 

mokinių pažangos siekimo sistema, peržiūrėta ir atnaujinta lankomumo priežiūros tvarka. 

Neformalūs – panaudojama Unesco atvirų elektroninių ženkliukų sistema, mokiniai skatinami 

padėkomis, kelionėmis ir pan., sukurta mokinių skatinimo ir drausminimo sistema. 

 

Mokyklos kultūra 

1. Skatinti etnokultūrinį mokinių ugdymą. 

2. Tobulinti tėvų, mokinių, mokytojų, administracijos bendros veiklos organizavimo formas, 

metodus. 

3. Tikslingai siekti mokinių dalyvavimo mokyklos renginiuose. 

 Gimnazijoje vyko tautinio-pilietinio konkurso „Aš labai myliu Lietuvą“ du etapai, dar 

vienas konkursas organizuotas Utenos A. ir M. Miškinių bibliotekoje progimnazijų mokiniams. 

 Didelis dėmesys skiriamas darbui su tėvais. Pirmokų priėmimo į gimnaziją komisija 

organizavo pokalbius su būsimais gimnazistais ir su vienu iš tėvų (globėju). Tikslas – išsiaiškinti 

būsimųjų gimnazistų ugdymosi, pagalbos jiems ir  kitų veiklų poreikius,  išsiaiškinti patyčių, 

žalingų įpročių galimus atvejus bei susipažinti su tėvais, kurie galėtų ir norėtų įsitraukti į 

gimnazijos tėvų aktyvą.  

 Rugsėjo mėnesį organizuota gimnazijos bendruomenės narių sporto šventė, į kurią pakviesti 

ir mokinių tėvai. Šventės metu vyko ir „Solidarumo bėgimas“ bei surinktos lėšos „Gelbėkit vaikus“ 

organizacijai.  

 

https://svietimas.utena.lm.lt/
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 2 kartus per metus vyksta atvirų durų diena tėvams, kurios metu tėvai gali susitikti su visais 

mokyklos mokytojais.  

 Pirmokų tėvai supažindinti su jų vaikų adaptacijos gimnazijoje tyrimo rezultatais. 

 Gimnazijoje vykstančio „Debatų klubo“ veikla įtraukia ir mokinius, ir mokytojus analizuoti, 

diskutuoti gimnazijai aktualiais klausimais. Šiemet įvyko vienas atviras debatų renginys 

„Vertinimo sistemų įvairovė. Pliusai ir minusai“. 

 Gimnazijoje organizuojamos ir kitos šventės (renginiai), kurie skatina bendruomeniškumą: 

pavasarį organizuota baigiamosios klasės mokinių, aktyviai dalyvavusių gimnazijos veiklose ir 

olimpiadininkų, edukacinė išvyka į Vilnių, gruodžio pabaigoje – pirmokų ir jų tėvų bei mokytojų 

kalėdinė popietė. 

 Jau tradicija tampa rudenį organizuoti mokinių savivaldos ir pirmokų, pageidaujančių 

prisidėti prie mokinių aktyvo, išvyką. Jos metu mokiniai, padedami savivaldos kuratorių, tobulino 

bendravimo, viešo kalbėjimo, darbo grupėje ir kitus įgūdžius, diskutavo apie renginius ir pan. 

 Per šiuos metus sustiprėjo mokinių savivalda bei jos organizuotumas gimnazijoje. 

 

Pagalba mokiniui ir mokytojui 

1. Skatinti mokytojų profesinį tobulėjimą, stiprinti mokinių ir mokytojų kompetencijas. 

2. Teikti kvalifikuotą pedagogų, psichologinę, socialinę pagalbą gabiems ir turintiems 

psichologinių problemų ir mokymosi sunkumų mokiniams. 

 Mokytojai tarpusavyje dalinosi gerąja darbo patirtimi: po įvairių seminarų ir mokymų 

pristatė medžiagą savo metodinėse grupėse, J. Pakalnytė pristatė e-Test testų kūrimo sistemos  

panaudojimo galimybes ugdymo procese, A. Katilienė – „Neprievartinio bendravimo taikymas 

ugdymo procese“. 

 Siekiant geriau ir greičiau pažinti naujus mokinius ir laiku suteikti jiems reikiamą pagalbą, 

gimnazijoje organizuojamas pirmokų gimnazistų mokymosi stilių nustatymo bei adaptacijos 

tyrimai. Organizuoti 1-ose gimnazijos klasėse dirbančių mokytojų susirinkimai rugsėjo mėnesio 

antroje pusėje, pirmokų adaptacijos tyrimo aptarimai.  

 Gimnazijoje skiriami konsultaciniai pusvalandžiai matematikos, lietuvių kalbos, istorijos 

bei gamtos mokslų dalykų. Tėvai informuoti apie įvairią pagalbą, teikiamą mokykloje. 

 Mokykla nuolat vykdo mokinių 8 kl. standartizuotų testų ir 10-os klasės PUPP rezultatų 

analizę. Dalykų metodinės grupės nagrinėja buvusių aštuntokų standartizuotų testų individualias 

mokinių ataskaitas ir kiekvienam mokiniui numato konkrečius žingsnius, kurie padės išlaikyti 

esamą lygmenį arba pasiekti aukštesnio.  Tėvų susirinkimuose, kurie vyksta spalio pabaigoje, tėvai 

yra informuojami apie numatytus uždavinius jų vaikui. 2-okai gimnazistai laiko PUPP. Užsakome 

iš NEC-o kiekvieno mokinio rezultatų ataskaitas, kad lietuvių kalbos bei matematikos mokytojai 

kartu su mokiniais galėtų toliau analizuoti gautus pasiekimus, siekdami išlaikyti esamą lygmenį 

arba jį pakelti į aukštesnį. 

 2-okai dalyvauja kasmetiniuose užsienio kalbų lygių tyrimuose pagal Europos kalbų lygių 

nustatymo kriterijus. 

 Metodinėse grupėse aptarti siūlymai dėl pagalbos 4-ųjų klasių mokiniams renkantis 

brandos egzaminą. Po 1-ojo semestro mokytojai įrašo rekomendaciją apie savo dalyko egzamino 

arba egzamino tipo laikymą. Su mokiniu apie tai kalbama nuolat, o tėvai informuojami susitikimų 

su mokytojais metu arba kviečiami asmeniškai, jei matomas poreikis.  

 Siekiant tenkinti mokinių neformaliojo ugdymo poreikius, mokiniams pasiūlyta įvairių 

sričių veiklų: sporto, muzikos, šokio, dailės, žurnalistikos ir t.t.  

 Organizuoti 6 renginiai profesinio ugdymo temomis, kurių metu studijų Lietuvoje ir 

užsienyje  programas pristatinėjo įvairių aukštųjų mokyklų atstovai, dar į 3 renginius vyko patys 

3-4 klasių gimnazistai iš pažintinės veiklos lėšų. 
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Valdymo tobulinimas 

1. Tobulinti ugdymo proceso planavimą ir kokybišką įgyvendinimą. 

2. Sudaryti palankias sąlygas mokytojams ir mokiniams naudotis IKT. 

 Gimnazijos ugdymo planą, veiklos programą sudaro mokytojų ir administracijos darbo 

grupė, mokytojai nuolatos teikia siūlymus dėl ugdymo proceso gerinimo. 

 Per e-dienyną vyko apklausa apie tėvų psichologinių paskaitų poreikį. 73% tėvų pasisakė 

teigiamai. Taigi, vyko 1-2 gimnazijos klasių mokinių tėvams psichologės paskaita „Paauglystė – 

ne liga“. Dalyvavo 45% tėvų. 

 Organizuotos dvi paskaitos (tėvams ir mokytojams) apie streso valdymą „Stresas. Kaip 

sumažinti jo poveikį fizine ir kita veikla“. 

 Šiems mokslo metams 3-os gimnazijos klasės mokiniams pasiūlyti nauji pasirenkamieji 

dalykai: teisė, video montažas ir reklamų kūrimas, ugdymas karjerai (mokiniai nesirinko), 

technologijos (amatai ir dizainas) bei istorijos modulis (pilietiškumo ugdymo).  

 Siekiant tobulinti ryšius su progimnazijų atstovais, prieš 2016-2017 m. m. pradžią iš 

metodinių grupių siūlymų sudarytas renginių, kuriuos planuojama organizuoti kartu su 

progimnazijomis,  iš planas. Toliau vyksta bendradarbiavimas su Utenos kolegija, Švietimo centru, 

A. ir M. Miškinių biblioteka, Visuomenės sveikatos biuru, policija ir kitais socialiniais partneriais.  

 Didžioji dalis mokytojų kvalifikacijos seminarų, mokymų buvo nukreipti į SMP ir 

skaitmeninio turinio panaudojimo ugdymo procese mokymus. 24 mokytojai išklausė po 19 

valandų seminaro „Skaitmeniniai pokyčiai mokymo(si) procese. Mobiliųjų priemonių 

panaudojimas ugdyme“. Dar 7 mokytojai tobulino kvalifikaciją šiuo klausimu per nuotolinius 

kursus. 

 Antrus metus gimnazijoje tęsiamas skaitmeninių mokymo priemonių (SMP) panaudojimas 

pamokose. Įvairių dalykų pamokose ugdymo procesas organizuojamas panaudojant planšetes – 

per rugsėjį-lapkritį vyko tokios 108 pamokos. Suaktyvėjo ir IT kabineto panaudojimas kitų dalykų 

pamokoms. Šiemet mūsų gimnazija inicijavo naujovę – rajoninės 9-10 klasių rusų kalbos 

olimpiados užduotys ir atlikimas vyko taip pat planšečių pagalba.  

 Nuolat atnaujinama kompiuterinių priemonių, reikalingų ugdymo procesui, fondas. 

Lituanistams nupirkta prieiga prie „Vyturio“ skaitmeninių knygų bibliotekos. Visi gimnazijos 

mokytojai naudojasi e-Test programos paketu, plečiamos bevielio interneto tinklo mokykloje 

galimybės. 

 

2016 METŲ GILUMINIO VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO KOMENTARAS  

Atliekant įsivertinimą naudotasi „Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

rekomendacijomis“ (2009 m. kovo 30d. Nr. ISAK-607), Utenos „Saulės“ gimnazijos 2016 m. veiklos 

planu, gimnazijos poreikių tyrimo rezultatais, „Mokyklų savęs vertinimo instrumentų naudojimo 

rekomendacijomis“ (2010m.). 

Įsivertinimo grupė savo darbą organizuoja ne kalendoriniais, o mokslo metais, taigi, 2016 metų darbą 

sudaro 2 etapai: 2015-2016 m.m. pabaiga ir 2016-2017 m.m. pradžia. 

 

2015-2016 m.m. įsivertinimo grupės darbo apžvalga. Įsivertinimo grupė tęsė penktąją, t.y. pasirinko 

5.5.2 ir 5.5.3 (materialinių išteklių valdymo) sritį. 5.5.2 – grupė numatė patikrinti, kaip yra 

panaudojamos mokymo priemonės, gautos per 3-4 metus iš įvairių projektų, kiek tų priemonių yra 

kabinetuose, kiek yra iš viso nenaudojamų ir pan. 5.5.3 – gimnazija turi dideles erdves, kurių dalis 

yra naudojama nevisai efektyviai: kiekvienas mokytojas turi savo kabinetą, tačiau esant nedideliems 

mokytojų krūviams nemažą laiko dalį kabinetai būna tušti.  

Priemonės ir įranga, gauta iš įvairių projektų – daugiausia tai kompiuterinė įranga, įvairios priemonės, 

skirtos informatikos, technologijų, biologijos, chemijos, dailės, muzikos kabinetams.   Jos išskirstytos 

kabinetams, dalis pas ūkvedį, dalis nenaudojama rūsyje ar kitose patalpose. Kai kurios priemonės yra 

jau nebenaudojamos, nes morališkai ir techniškai pasenę. 
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Pasiūlymas kitiems mokslo metams – labai atidžiai sutvarkyti viso turto apskaitą. Atsižvelgti į tai, ką 

konkrečiai turi kiekvienas kabinetas.  Kadangi vyko perkraustymas, daug priemonių pakeitė savo 

buvimo vietą. Iš kitos pusės, yra proga prisiminti, ką turim, ir dar gal galim panaudoti. 

Kitas klausimas – gimnazijos raudonojo pastato  naudojimas. Mažėjant mokinių skaičiui, gimnazijos 

raudonasis pastatas tampa nebereikalingu. Jis perduodamas Utenos Švietimo centrui. Keletas 

mokytojų kabinetų ir biblioteka dar buvo tame pastate. Mokyklos vadovai ir įsivertinimo grupė aptarė 

galimus kabinetų perskirstymo variantus, numatė vietą bibliotekai, mokinių savivaldos kambariui.  

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Patikrintos priemonės ir įranga yra, tik įvairiose patalpose. 

2. Daug priemonių nenaudojama, nes jos yra morališkai ir techniškai pasenę. 

3. Peržvelgus turimus priemonių ir įrangos sąrašus, savo kabinetų priemones, mokytojams tai  

gera proga prisiminti, ką turi, ir, galbūt, pradėti naudoti. 

4. Inventorizacijos komisijai pasiūlyta atidžiau ir suprantamiau sutvarkyti mokyklos turto 

apskaitą.  

5. Perkelti kabinetų įrangą ir priemones iš raudonojo pastato į pagrindinį pastatą, atidžiai 

fiksuojant perkeliamą turtą. 

 

2016-2017 m.m. darbo pradžia. Gimnazijoje daugėja mokinių, turinčių lankomumo, elgesio 

problemų, stokojančių mokymosi motyvacijos. Todėl šiemet į darbą priimta antra socialinė pedagogė, 

kuri dirba puse etato. Nuo šių mokslo metų nebeturime specialiosios pedagogės, tačiau skirti 

konsultaciniai pusvalandžiai matematikos ir lietuvių kalbos mokytojams pagalbai mokiniams teikti. 

Visgi, šiemet nuspręsta tirti pagalbos mokiniui sritį, nes norime išsiaiškinti, ar to, ką dabar siūlome, 

užtenka mokiniams ir tėvams. 

Apklausa IQES.online sistemoje vykdyta 1-2 klasių mokiniams, tėvams ir visiems mokytojams. 

TYRIMO IŠVADOS: 

 Mokiniai, tėvai ir mokytojai gerai vertina bendradarbiavimą tarpusavyje mokinių ugdymo 

procese. 

 Tėvai, mokiniai žino, į ką kreiptis pagalbos, iškilus problemoms mokykloje, pasitiki 

auklėtojomis. 

 Tėvai domisi savo vaikų rezultatais, didesnė dalis dalyvauja tėvų susirinkimuose, tačiau 

nenori prisidėti prie kitų veiklų mokykloje. Tai rodo ir ši apklausa, į kurią atsakė tik 

penktadalis tėvų. 

 Tik 30% mokinių mano, kad mokykloje išvis nėra patyčių. 

 Mokiniai nurodo, kad mokykloje turi nemažai draugų, kurie turi žalingų įpročių. 

 Mokiniai pažįsta socialines pedagoges, bet tik 49% kreiptųsi pagalbos, esant problemai. 

Mokytojus socialinio pedagogo darbas daugmaž tenkina, tik prašoma didesnės pagalbos 

darbe su probleminio elgesio mokiniais. 

 Psichologo paslaugų mokykloje pageidautų didžioji dalis mokytojų.  Apie 59% mokinių 

mano, kad psichologas mokykloje reikalingas, į jį patys iškilus problemoms kreiptųsi 45%. 

 

III SKYRIUS. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS 

 

Tikslas. Plėsti ugdymo formų pasirinkimo galimybes, sudarant sąlygas mokiniams įsigyti kokybišką 

išsilavinimą. Didinti gimnazijos narių bendruomeniškumą. 

 

Uždaviniai: 

1. Taikyti kūrybingumą ugdančius metodus pamokoje, pamokose naudoti skaitmenines 

mokymo priemones. Visapusiškai vertinti mokinių pasiekimus. 

2. Skatinti etnokultūrinį, pilietinį mokinių ugdymą. Tobulinti tėvų, mokinių, mokytojų, 

administracijos bendros veiklos organizavimo formas, metodus. 
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3. Stiprinti mokinių ir mokytojų kompetencijas. 

4. Teikti kvalifikuotą pedagogų, psichologinę, socialinę pagalbą gabiems ir turintiems 

psichologinių problemų ir mokymosi sunkumų mokiniams. 

5. Tobulinti ugdymo proceso planavimą ir kokybišką įgyvendinimą. 

 

Priemonės/veiklos pagal uždavinius 

Uždavinys: 

1. Taikyti kūrybingumą ugdančius metodus pamokoje, pamokose naudoti skaitmenines 

mokymo priemones. Visapusiškai vertinti mokinių pasiekimus. 

Priemonės/ Veiklos 
Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Vertinimo 

kriterijai 

1.1. Mokymo proceso 

organizavimas 

panaudojant SMP I-

III gimn. klasėse 

Direktorius 

 

Nuolat 

 

 15%-20% 

pamokų vyksta 

panaudojant 

SMP 

1.2. Pasidalinimas 

pedagoginio darbo 

gerąja patirtimi. 

(Pristatymas 

„Žaidybiniai 

elementai mokinių 

mokymosi 

motyvacijai 

gerinti“) 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui. 

 

Neringa 

Matkevičienė 

Nuolat 

 

 

 

Sausis 

 Per semestrą ne 

mažiau nei du 

kartus vyksta 

susitikimai 

metodinėse 

grupėse 

1.3. Netradicinės 

pamokos 

 

Visi mokytojai Nuolat  Ne mažiau kaip 

10 pamokų bus 

organizuota ne 

mokyklos 

aplinkoje  

1.4. Dalyvavimas įvairių 

Utenos rajono 

institucijų 

projektuose, 

renginiuose (A. ir 

M. Miškinių 

bibliotekos, kino 

namų, Utenos 

kolegijos ir kt. 

 

Organizuoja dalyko 

mokytojai, 

socialiniai 

pedagogai pagal 

tematiką 

Nuolat  Žinios, įgytos 

nepamokinėje 

veikloje, lavins 

bendrąsias ir 

kitas 

kompetencijas 

1.5. Mokinių pažangos 

stebėjimas, pagalba 

renkantis egzaminus 

remiantis buvusių 

mokinių BE 

rezultatų analize 

Dėstantys 

mokytojai, 

Gimnazijos 

administracija 

Nuolat 

(pokalbiai 

su 

ketvirtokais 

gruodį-

vasarį) 

 Mokiniai 

tikslingiau 

rinksis 

individualaus 

ugdymo plano 

dalykus 3-oje 

klasėje, 

egzaminus ir 

jiems pasiruoš, 

pagerės 
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egzaminų 

rezultatai 

 

1.6. Bandomieji 

egzaminai 

ketvirtokams 

 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

 

Sausio 

mėnuo 

 

 Mokiniai 

įsivertins savo 

žinias, 

tikslingiau 

pasirinks 

egzaminus – 

sumažės 

neišlaikiusiųjų 

VBE procentas. 

1.7. Mokinių vykdomų 

projektinių darbų, 

kitų veiklų 

pristatymas 

gimnazijos 

bendruomenei 

laikraštyje „Langas“ 

ir gimnazijos 

stenduose. 

Vadovaujantys 

mokytojai 

Nuolat Popierius 

stendams. 

Gimnazijos 

bendruomenė 

susipažins su 

mokinių darbais, 

o mokiniai patirs 

sėkmę 

 

1.8. Dalyvavimas 

UNESCO asocijuotų 

mokyklų tinklo 

veikloje 

Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui  

Jolita Pakalnytė 

Nuolat  Per įvairių 

dalykų pamokas 

akcentuojamos 

gamtosauginės, 

istorinio paveldo, 

tolerancijos ir 

pan. temos 

1.9. Kasmėnesinis 

stendas 

„Matematinis 

kalendorius“ 

Irena 

Eitminavičienė 

Sausis-

gruodis 

Popierius, 

rašikliai, 

spausdinimo 

paslaugos 

Į projektinę 

veiklą įsitrauks 

20 mokinių, kiti 

mokiniai kas 

mėnesį galės  

susipažinti su 

šiuo matematiniu 

stendu 

1.10. Tarptautinis 

vokalistų festivalis 

„Kylanti žvaigždė“ 

Aurelijus 

Janaudis  

Gegužė  Konkursui 

muzikinius 

numerius paruoš 

2-3 gimnazistai 

1.11. Meninio skaitymo 

konkursas 

Lietuvių kalbos 

mokytojai 

Sausis - 

vasaris 

 Suformuota 

skaitovų 

komanda įvairių 

renginių vedimui 

1.12. Atvirukų iš 

mokinių darbų 

„Eskizus 

pavarčius...“ 

pristatymas 

Daina  Usevičienė  Sausis Popierius, 

rašikliai 

Surengta 

mokinių 

kūrybinių darbų 

paroda 
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1.13. Spaudos atgavimo, 

kalbos ir knygos 

dienos minėjimas 

Skaistė 

Diškevičienė ir 

mokinių savivalda 

Gegužės 8 Popierius, 

rašikliai 

Sukurta 

gimnazijos visų 

klasių bendra 

knyga 

 

 

Uždavinys:  

2. Skatinti etnokultūrinį, pilietinį mokinių ugdymą. Tobulinti tėvų, mokinių, mokytojų, 

administracijos bendros veiklos organizavimo formas, metodus. 

Priemonės/ Veiklos 
Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Vertinimo 

kriterijai 

 

 

2.1. Istorijos ir 

muzikos projektas 

„Praeities stiprybė – 

dabarčiai“ 

Aurelijus Janaudis Vasaris  Sukurtas 

pristatymas apie 

vieną iš Utenos 

vietų, susijusių su 

laisvės kovomis, 

bei daina 

partizanine tema 

 

2.2. Lietuvių kalbos 

puoselėjimo 

renginys 

„Dainuojam 

lietuviškai“ 

Lietuvių kalbos 

mokytojos,  

Aurelijus Janaudis 

Pirma kovo 

savaitė 

 Ne mažiau nei 

50% mokinių 

dalyvaus 

renginyje 

2.3. Rajoninis pilietinės 

dainos festivalis 

„Volunge, šauk 

ąžuole 2017“ 

Aurelijus Janaudis Vasaris 

 

 Gimnazijos 

atstovai festivalyje 

pristatys meninį 

numerį 

 

 

2.4. Antikorupcijos 

dienos minėjimas.  

Klasių auklėtojai Gruodis  Mokiniai klasių 

valandėlių metu 

peržiūrės ir aptars 

filmą „Brangioji 

vardu Manifestas“ 

arba „Conviction“ 

 

2.1. Lietuvai svarbių 

datų minėjimas 

(Sausio 13-oji, 

Kovo 11-oji) 

Istorijos, lietuvių 

kalbos mokytojai 

Pagal 

minėtinų 

dienų datas 

 Ugdomas mokinių 

pilietiškumas 

 

 

 

2.2. Vasario 16-osios 

minėjimas ir 

koncertas. 

K. Driskiaus paroda 

vasario 16-ajai. 

Vita Pimpienė Vasario 6-

15 dienos  

 Visi mokiniai ir 

mokytojai 

susipažins su 

ekspozicija 

„Išsaugota tiesa: 

Lietuvos partizanų 

Vytauto 
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apygardos Lokio 

rinktinės 

dokumentai ir 

fotografijos, 

1944–1958“, 

mokiniai dalyvaus 

parodos aptarime 

2.3. Europos kalbų 

dienos renginys 

Užsienio kalbų 

mokytojai 

Rugsėjo 26 

diena 

Lėšos 

padėkoms, 

prizams 

Visi užsienio 

kalbų 

besimokantys 

mokiniai išmoks 

10 frazių 

pagrindinėmis 

Europos kalbomis, 

dalyvaudami arba 

ruošdamiesi 

renginiui lavins 

savo bendrąsias 

kompetencijas 

2.4. Tarpmokyklinių 

renginių 

organizavimas 

Zita Treinienė, 

Jolanta Juodkienė 

Daina Usevičienė 

 

2017 metų 

pavasaris 

 

 

 

 

Lėšos 

prizams, 

pažymėjima

ms 

 

 

 

Surengta IT ir 

literatūros pamoka 

progimnazijoms, 

dailės renginys 

progimnazijoms, 

chemijos 

konkursas –  

sukurtas geresnis 

gimnazijos 

įvaizdis 

2.5. Edukacinės mokinių 

išvykos 

Gimnazijos vadovai Gegužė 600 € Olimpiadininkų ir 

jų mokytojų, 

mokinių aktyvo 

narių ir kitų 

nusipelniusių 

mokinių 

edukacinės 

išvykos skatins 

kitus mokinius 

dalyvauti įvairiose 

veiklose 

2.6. Tarptautinės šokio 

dienos minėjimas 

Regina Bernotienė Balandis  Gimnazijos šokių 

grupė pristatys 

savo metų 

programą 

2.7. Meno kolektyvų 

dalyvavimas 

įvairiuose rajono 

renginiuose 

Regina Bernotienė,  

Auralijus Janaudis 

Visus metus  Gimnazijos 

kolektyvai 

pasirodys ne 

mažiau nei 10-tyje 

išorės renginių 
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Uždavinys: 

3. Stiprinti mokinių ir mokytojų kompetencijas.  

 

Priemonės/ Veiklos 
Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Vertinimo 

kriterijai 

4.1. Mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas, siekiant 

aktyviau diegti 

informacines 

technologijas 

ugdymo(si) procese. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

 

Nuolat 

 

400 € 

kvalifikacij

os 

tobulinimo 

lėšų. 

 

30% mokytojų 

patobulins 

informacinių 

technologijų 

taikymo 

kompetencijas 

 

4.2. Nustatyti 

individualias 

konsultacines 

valandas mokiniams 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

 

Nuo 2017 

m. rugsėjo 

 

 Ne mažiau nei 

80% mokinių 

išlaikys tą patį 

(pasieks 

aukštesnį) žinių ir 

gebėjimų 

pasiekimų lygį 

4.3. Video pamokų 

peržiūra per 

„Mokytojo TV“ 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Visus metus  Mokytojai 

susipažins su 

švietimo sistemos 

naujovėmis 

4.4. Civilinės saugos 

mokymai 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui,  

Valdas Tumėnas 

Vasario 17 

d. 

 Visi mokytojai 

dalyvaus civilinės 

saugos „stalo 

pratybose“, 

išnagrinės įvairias 

gyvenimiškas 

situacijas 

4.5. Paskaita 

(seminaras) 

mokytojams apie 

bendravimą su 

mokiniais 

Direktorius Per 

pavasario 

atostogas 

 Mokytojai įgis 

naujų 

psichologinių 

žinių apie 

efektyvesnį darbą 

su šiuolaikiniu 

jaunimu 

4.6. Paskaita „Kuo 

skiriasi peršalimas 

nuo gripo?“, stendas 

„Gripas. Kaip 

apsaugoti save“ 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė 

2017 

vasaris 

 Mokiniai įgys 

žinių, kaip 

apsisaugoti nuo 

gripo ir kaip elgtis 

susirgus gripu 
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4.7. Tarptautinių dienų, 

susijusių su sveikata, 

minėjimas 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė 

Visus metus  Mokiniai, 

susipažinę su 

užkrečiamomis 

ligomis, įgys 

žinių, kaip 

bendrauti su 

sergančiais 

žmonėmis ir kaip  

pačiam saugotis 

 

Uždavinys: 

4. Teikti kvalifikuotą pedagogų, psichologinę, socialinę pagalbą gabiems ir turintiems 

psichologinių problemų ir mokymosi sunkumų mokiniams. 

Priemonės/ Veiklos 
Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Reikaling

os 

lėšos, 

ištekliai 

Vertinimo kriterijai 

4.1. Tenkinti 

neformaliojo 

ugdymo poreikius 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

 

Nuolat 

 

 Ne mažiau nei 50% 

mokinių dalyvaus 

gimnazijos neformaliojo 

ugdymo užsiėmimuose 

4.2. Tenkinti 

profesinio 

ugdymo poreikius 

Audronė 

Paulėnienė 

  Ne mažiau nei 30% 

mokinių pasinaudos 

karjeros planavimo 

konsultacijomis 

4.3. Pirmokų 

gimnazistų 

mokymosi stilių 

nustatymas. 

 

Miglė Saladžiutė 

 

Rugsėjis 

 

 Visi pirmokai įsivertins, 

koks mokymosi būdas jam 

palankiausias, mokytojai 

geriau pažins savo 

mokinius, skirs daugiau 

užduočių pagal jų 

mokymosi stilių 

4.4. 8 kl. patikros ir 

PUPP rezultatų 

analizė 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Rugsėjis-

spalis 

 Numatyta pagalba 

kiekvienam mokiniui: 

pirmokai pasieks ne 

žemesnį nei turėjo 

pasiekimų lygį, antrokų 

lietuvių kalbos PUPP 

rezultatai ir metinis 

įvertinimas skirsis vienu 

balu ne daugiau kaip 40%  

mokinių 

4.5. Pirmokų 

adaptacijos 

tyrimas 

Socialinė 

pedagogė, klasių 

auklėtojai 

Lapkritis  Išsiaiškinta pirmokų 

savijauta, iškylančios 

problemos – su informacija 

supažindintos 

progimnazijos ir mūsų 

mokytojai. Į išdėstytas 

pastabas reaguojama. 
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4.6. 10 kl. mokinių 

kalbų mokėjimo 

lygio nustatymo 

testai 

Užsienio kalbų 

mokytojai 

Balandis. 

 

 Galimybė mokiniams 

tikslingiau planuoti 

tolimesnį kalbų mokymąsi 

4.7. Psichologinio 

mikroklimato 

gerinimas 

gimnazijoje 

Direktorius Visus 

metus 

 Sukurtas psichologo etatas, 

teikiamos konsultacijos 

mokiniams ir mokytojams 

4.8. Išvyka į „Studijų 

mugę“ 

Bibliotekininkė, 

12-ų klasių 

auklėtojai 

2017 

vasario 4 

d. 

130 € Baigiamųjų klasių 

mokiniai susipažins su 

studijų galimybėmis, 

stojimo sąlygomis 

4.9. Integruotos 

pamokos 

ketvirtokams 

gimnazistams 

„Elektrolizė“, 

„Baltymai, 

riebalai, 

angliavandeniai“  

Irena 

Urbanavičienė, 

Regina 

Motiejūnienė, 

Aušrelė 

Taukelienė 

Kovas – 

gegužė 

 Kartojimo pamokos padės 

susieti skirtingų gamtos 

mokslų metu įgytas žinias į 

visumą 

4.10. Savaitė be 

patyčių 

Miglė Saladžiutė,  

Audronė 

Katilienė 

Antra 

kovo 

savaitė 

 Mokiniai supažindinti su 

teisiniais patyčių aspektais 

Rizikos faktoriai.  

4.7.Gali neatsirasti psichologo. 

 

Uždavinys:  

5. Tobulinti ugdymo proceso planavimą ir kokybišką įgyvendinimą. 

Priemonės/ Veiklos 
Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Vertinimo 

kriterijai 

5.1. Skaitmeninių 

priemonių 

panaudojimo 

ugdymo procese 

stebėsena, aptarimas 

Direktorius, 

pavaduotojai 

ugdymui 

Sausis   Stebėtos pamokos, 

aptarimas su 

mokytojais padės 

įvertinti, kaip 

efektyviau 

panaudoti SMP 

ugdymo procese 

5.2. Tėvų poreikio 

psichologinei 

pagalbai ir 

pedagoginiam 

švietimui tyrimo 

organizavimas 

Direktorius,  

soc. pedagogė 

 

Gegužė – 

birželis 

 

80€ 

 

Numatytas 2017-

2018 m.m. 

specialiosios 

pagalbos teikimas 

5.3. Metodinėse grupėse 

organizuoti mokinių 

mokymosi 

pasiekimų analizę, 

išvadas panaudoti 

ugdymo kokybės 

gerinimui. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, metodinių 

grupių vadovai. 

 

Birželis 

 

 Patobulinta, 

papildyta mokinių 

pažangos siekimo 

sistema 
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5.4. Gimnazijos vadovų 

komandinio darbo 

efektyvinimas, 

tobulinant ryšius su 

socialiniais 

partneriais. 

Gimnazijos vadovai  200€ Parengtas ir 

pasiūlytas 

progimnazijoms 

bendradarbiavimo 

veiklų planas 

5.5. Mokyklos vadybos 

pagrindų kursai 

(direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui Jolita 

Pakalnytė) 

Direktorius 

 

Kovas-

balandis  

150 € 

kvalifikacij

os 

tobulinimo 

lėšų 

 

Pasirengimas 

atestacijai, 

geresnis 

gimnazijos 

ugdymo proceso, 

dokumentacijos 

organizavimas 

5.6. E-twinning 

projektas „Feelings 

through 

photography“ 

Alma Palskienė 

 

Lapkritis- 

vasaris 

 

 Sukurtas  

elektroninis 

jausmų albumas 

 

5.7. E-twinning 

projektas „Health is 

Our Wealth“ 

Alma Palskienė Vasaris- 

birželis 

 Sukurta vieša 

skiltis 

(Twinspace), 

kurioje, 

pasinaudojant 

Web 2.0 įrankiais 

bus sukurtos 

prezentacijos 

 

 

IV SKYRIUS. ASIGNAVIMAI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

Programos 

kodas 

 

Programos pavadinimas 

2017 metų  asignavimų  planas      

( tūkst. Eur) 

 

Iš viso 

Iš jų: 

Išlaidoms iš jų: Turtui 

įsigyti Darbo 

užmok. 

07 

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir 

jaunimo užimtumo programa (mokinio 

krepšelis- K) 
435,30 435,30 325,2 

 

07 

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir 

jaunimo užimtumo programa (savarankiškos 

funkcijos- B) 

223,6 223,6 140,8 

 

07 

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir 

jaunimo užimtumo programa (pajamos už 

paslaugas -P ) 

15,7 15,7  

 

07 

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir 

jaunimo užimtumo programa (pajamos už 

nuomą- N) 

2,2 2,2  
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07 

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir 

jaunimo užimtumo programa (pedagoginių 

darbuotojų darbo užmokesčiui didinti- VB) 

10,3 10,3 7,9 

 

 
VISO 687,1 687,1 473,9 

 

` 
 

 

V SKYRIUS. PLANO ĮGYVENDINIMAS IR PRIEŽIŪRA 

 

Gimnazijos veiklos plano priežiūra atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. Gimnazijos 

direktorius ir direktoriaus pavaduotojai stebi ir įvertina, ar įgyvendinamas programos tikslas ir 

uždaviniai, ar vykdomos priemonės, ar atsakingi asmenys įvykdė jiems pavestas veiklas, ar vykdomos 

veiklos yra efektyvios. Vyriausias buhalteris stebi ir analizuoja, ar tinkamai ir skaidriai planuojamos 

bei naudojamos lėšos. 

Kalendorinių metų pabaigoje vyksta praėjusių metų gimnazijos veiklos plano analizė Mokytojų 

tarybos posėdyje. Analizės duomenys fiksuojami posėdžio protokole. Metodinių grupių pirmininkai 

pristato numatomas veiklas kitiems metams. Gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė 

veiklos planui rengti aptaria metodinių grupių siūlymus kitų metų planui. 

______________________________ 
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