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2018 M. METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA 

 

Išsikeltas tikslas: „Ugdymo kokybės gerinimas siekiant užtikrinti individualią mokinių 

pažangą ir atsakingos asmenybės augimą“. Įgyvendinta 96 procentai suplanuotų priemonių. 

Tikslui pasiekti išsikelti uždaviniai: 

1. Tobulinti šiuolaikinės pamokos vadybą atsižvelgiant į individualias mokinių galimybes. 

2. Stiprinti mokytojų dalykininkų, ugdymo pagalbos  specialistų, administracijos, mokinių ir jų 

tėvų (globėjų) bendradarbiavimą.  

3. Ugdyti mokinių tautiškumą, kūrybiškumą, socialinius įgūdžius bei atsakomybę per įvairias 

veiklas. 

Pagrindiniai  metinio veiklos plano įgyvendinimo akcentai dėti į pamokos vadybą, 

ugdymo proceso organizavimą pagal mokinio gebėjimus, aktyvių ugdymo metodų naudojimą. 

Mokiniai 3 kartus per metus pildo individualios pažangos vertinimo lenteles, aptaria su mokytoju 

tobulintinas sritis. Kiekvieną mėnesį apie 60 pamokų vyksta naudojant planšetes. Kas mėnesį vyksta 

po 1-2 integruotas pamokas, 12-14 gamtos mokslų pamokų atliekant bandymus. Užsibrėžtas tikslas 

– kiekvienas mokytojas organizuos 1-2 pamokas per metus kitose erdvėse – įgyvendintas 80%. Prie 

pagalbos matematiniame ugdyme prisideda projekto „Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio 

sėkmė“ veiklos. 

Pagal projektą „Saugios aplinko mokykloje kūrimas II“ gimnazijoje dirba psichologė, 

kuri konsultuoja mokinius ir tėvus, rengia tėvų palaikymo grupes. Išskirtinis dėmesys pirmokams – 

organizuojami priėmimo pokalbiai, skiriamas adaptacinis laikotarpis, adaptacijos tyrimas, klasės 

formavimo mokymai. Tėvų susirinkimų metu tėvai supažindinami su mokytojų pastabomis dėl 

mokinio pažangos, stipriosiomis ir pagalbos reikalaujančiomis ugdymo(si) vietomis. Iškilus bet 

kokiai probleminei situacijai, susijusiai su mokinio elgesiu, mokymosi rezultatais, surenkama 

mokytojų informacija, situacija aptariama su mokiniu ir tėvais, pasirašomi susitarimai. 

Įgyvendinant trečiąjį uždavinį per visus metus vyko ypatingai daug renginių, 

pilietiškumo akcijų, skirtų Lietuvos valstybės ir gimnazijos šimtmečiui paminėti – šių renginių 

viešinimui gimnazijos svetainėje sukurtos atskiros skiltys. Viena iš išskirtinių akcijų – 100 vėliavų 

žygis vasario 16-osios proga. Į gimnazijos organizuotas akcijas, pilietines iniciatyvas įsitraukė apie 

85% mokinių. Bendrosios mokinių kompetencijos lavinamos per įvairius projektus: šiemet 

gimnazijoje jų vyko 3, iš kurių 2 – tarptautiniai.  

Pagrindinė šių metų veiklos plano įgyvendinimo problema – mokinių neįsitraukimas į 

pamokų veiklas, susidomėjimo stoka. Net ir įvairių ugdymo metodų taikymas duoda tik laikiną 

efektą, susidomėjimą mokomuoju dalyku – didelė dalis mokinių turi mokymosi sunkumų ir nesiekia 

išnaudoti teikiamą pagalbą. 



Galime pasidžiaugti, kad daugėja mokinių, išdrįstančių kreiptis pagalbos iškilus 

emocinėms problemoms mokykloje ar namuose. Nuo 2018 metų rudens dalyvaujame patyčių ir 

kitokio žeminančio elgesio ilgalaikėje programoje „Friends“, taigi, mokyklos mikroklimatas turėtų 

gerėti ir toliau.  

 

2018 M. METŲ VEIKLOS PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMAS PAGAL UŽDAVINIUS 

 

1. Tobulinti šiuolaikinės pamokos vadybą atsižvelgiant į individualias mokinių galimybes. 

 

Priemonės/ Veiklos 
Vykdymo 

laikas 

Rezultatas 

1.1. Mokinių dalyvavimas 

olimpiadose ir 

konkursuose 

Sausis – 

gegužė 

 

Gimnazijos mokiniai dalyvavo visuose rajono 

savivaldybės švietimo skyriaus skelbtuose 

konkursuose  ) ir olimpiadose(išskyrus 

geografiją ir lotynų kalbą. 

Užimta 19 prizinių vietų. 

1.2. Bandomųjų brandos 

egzaminų organizavimas, 

vertinimas ir rezultatų 

aptarimas. 

Vasaris 

1-2 sav.  

 

60 proc. mokinių gautas rezultatas padėjo 

objektyviai įsivertinti ir pasirinkti egzamino 

tipą. 

1.3. Netradicinių pamokų 

organizavimas 

Visus 

mokslo 

metus 

Vyko 28 pamokos (92 % suplanuotų 

netradicinių pamokų). 

1.4. Buvusių mokinių 

„Sugrįžimų“ diena. 

Sausio 27,  

lapkričio 

24  

Sausio mėnesį 70 proc. mokinių dalyvavo 

netradicinėse pamokose, kurias vedė buvę 

mokiniai kartu su gimnazijos mokytojais. 

Šventiniame koncerte dalyvavo 23 mokiniai. 

Parašytas straipsnis į laikraštį. 

Lapkričio mėnesį visos klasės dalyvavo bent 

viename susitikime su buvusiais mokiniais. 

1.5.Mokinių mokymosi 

rezultatų analizė. 

Individualios mokinių 

pažangos sekimas bei 

aptarimas. 

3 kartus 

per metus 

Užpildytos 1-4 kl. ( 11- s klasių) pažangos 

sekimo lentelės. 

Įvyko individualūs mokytojų pokalbiai su 

didžiaja dalimi (apie 85 proc.) mokiniais dėl 

tolesnio dalyko pažangos siekimo 

1.6. Dalyvavimas ESFA 

projekte „Inovatyvi 

matematika – kiekvieno 

mokinio sėkmė“. 

Visus 

metus 

Sukurtas matematinių užduočių elektroninis 

bankas, kuris naudojamas pamokose. Vyko 

individualios matematikos konsultacijos, 

projektų rengimas (15 projektų), mokytojų 

asistentų veikla. 



1.7.SMP ir IT panaudojimas 

pamokose. 

Visus 

metus 

Apie 60 pamokų per savaitę organizuojama 

panaudojant planšetes. 

1.8.Savarankiškų ir 

kontrolinių darbų 

perrašymai 

Kartą per 

mėnesį 

Visiems mokinimas suteikta galimybė 

perrašyti atsiskaitomuosius darbus.  

Per metus 84 mokiniai perrašė darbus. 

1.9.Valstybinių (ir 

mokyklinių) brandos 

egzaminų rezultatų 

aptarimas. PUPP 

rezultatų analizė. 

Vasaris, 

birželis, 

rugpjūtis 

Aptarti PUPP rezultatai, mokiniai konsultuoti 

dėl matematikos kurso pasirinkimo 3-ioje 

klasėje. 

Aptarti egzaminų rezultatai. 

1.10.  Dalyvavimas 

nacionaliniame 

matematikos ir 

gamtamokslio raštingumo 

konkurse. 

Lapkritis-

gruodis 

Dalyvavo 22 1-2 klasių mokiniai, su konkurso 

užduotimis supažindinti visi 1-2 klasių 

mokiniai 

 

 

2. Stiprinti mokytojų dalykininkų, ugdymo pagalbos  specialistų, administracijos, mokinių ir jų tėvų 

(globėjų) bendradarbiavimą.  

 

Priemonės/ Veiklos 
Vykdymo 

laikas 

Rezultatas 

2.1. Individualios karjeros, 

egzaminų pasirinkimo 

konsultacijos 

ketvirtokams ir dalykų 

pasirinkimo – antrokams.  

Vasaris, 

spalis bei 

balandis-

gegužė. 

Visi 4 bei 2 klasių mokiniai turėjo 

individualias konsultacijas dėl pasirenkamųjų 

dalykų ir egzaminų. 

Tik 15% 2 klasių mokinių keitė individualius 

pasirinkimus mokslo metų eigoje. 

2.2. Integruotos pamokos: 14 

per metus. 

Visus 

metus 

Lietuvių kalbos-istorijos pamoka, tikybos-

lietuvių kalbos tikybos-dailės pamokos, 

istorijos-anglų kalbos ir kitos pamokos. 

2.3. TV transliacijų 

„Mokytojo TV“ peržiūros 

ir patarimai. 

Visus 

metus 

Metodinėse grupėse stebėtos ir patartos 8 

laidos 

2.4. 2 klasės mokinių anglų 

kalbos lygių nustatymo 

testai. 

Gegužė Visi 2-ųjų klasių mokiniai atliko anglų kalbos 

lygio nustatymo testus ir pagal jų rezultatus bei 

mokytojų rekomendacijas rinkosi kursą 3-ioje 

klasėje. 

2.5. 1-3 klasių tėvų 

susirinkimas-paskaita.  

Kovo 28 d. Psichologė I. Gaigalaitė skaitė pranešimą tema 

„Bendravimo su paaugliais ypatumai“ – 



dalyvavo 90 tėvų. Tėvai pakviesti į seminarą 

„Tėvystės įgūdžių ugdymas“. 

2.6. Karjeros ugdymo 

renginiai 

Visus 

metus 

Studijų mugė, studijų užsienio šalyse 

pristatymai („Kalba.lt“), stažuočių pristatymai 

– 7 renginiai. 

2.7. Pirmokų priėmimo 

pokalbiai, adaptacijos 

tyrimas, adaptacinis 

laikotarpis. 

Birželis - 

spalis 

Visi (100 proc.) priimamųjų į gimnaziją 

dalyvavo priėmimo pokalbiuose. Atskiroje 

sistemoje fiksuoti mokinių adaptacinio 

laikotarpio įvertinimai. Su jais supažindinti 

tėvai. 

2.8. Mokinių diskusijų klubo 

susitikimai „Emocija +“ 

Visus 

metus 

Įvyko 3 mokinių savivaldos teminiai 

susitikimai apie klasių mikroklimatą, 

iškylančias problemas. Dalyvavo visų klasių 

atstovai, probleminės situacijos išnagrinėtos 

atskirai. 

2.9. VGK posėdžiai Visus 

metus 

Vyko 35 VGK posėdžiai. 171 mokinys 

svarstytas, spręstos mokymosi ir kitos 

problemos. 

2.10. Prevencinės veiklos Visus 

metus 

Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojai pateikė 

mokiniams informaciją apie teisinę 

atsakomybę už alkoholio, tabako, 

psichotropinių medžiagų vartojimą ar turėjimą 

bei apie azartinius lošimus.  Paskaitas išklausė 

visų klasių mokiniai (192 mok). 

Vyko paskaita, skirta azartinių lošimų 

prevencijai.  Paskaitą klausė 2 klasių mokiniai. 

 

3. Ugdyti mokinių tautiškumą, kūrybiškumą, socialinius įgūdžius bei atsakomybę per įvairias veiklas. 

 

Priemonės/ Veiklos 
Vykdymo 

laikas 

Rezultatas 

3.1.Parodų organizavimas. Visus metus Buvusių mokinių Vidmanto Tuzo  fotografijų 

paroda „Pro objektyvą“, antrokės Rimtautės 

Emilijos Rastenytės dailės darbų paroda (UŠC), 

ketvirtokės  Inetos Araminaitės ir Utenos vaikų ir 

jaunimo užimtumo centro Dizaino studijos 

mokinių kūrybos paroda „Minčių spektras“, 1-4 

klasių mokinių dailės darbų paroda mokykloje. 

Kiekvienos parodos pristatyme dalyvavo po 10-



20 proc. mokinių. Parodos, skirtos gimnazijos 

šimtmečiui. 

3.2.Skaitovų konkurso 

organizavimas. 

Kovas Dalyvavo 6 mokiniai iš 1-4 klasių. 

3.3. Renginiai, skirti 

Lietuvos valstybės 

šimtmečiui paminėti. 

Visus 2018 

metus, 2018-

02-14 

renginys ir 

100 vėliavų 

žygis 

Visa gimnazijos bendruomenė dalyvavo 

šventiniuose renginiuose. Šių renginių viešinimui 

gimnazijos svetainėje sukurta atskira skiltis 

https://saule.utena.lm.lt/index.php?view=article&i

d=1342  

3.4. Renginys ,,Dainuojam 

lietuviškai“, skirtas 

gimtosios kalbos dienai 

paminėti. 

Kovo mėn. Visa gimnazijos bendruomenė dalyvavo renginyje 

– pasirodė 7 klasės, progimnazijų svečiai ir mūsų 

mokytojai. 

3.5.  Renginiai, skirti 

gimnazijos 100- mečiui. 

Visus metus. Visa gimnazijos bendruomenė dalyvavo 

šventiniuose renginiuose. Šių renginių viešinimui 

gimnazijos svetainėje sukurta atskira skiltis 

https://saule.utena.lm.lt/index.php?view=article&i

d=1495  

3.6. Renginys „Šokam po 

Saule“. 

Gegužė Dalyvavo grupė „Tandemus” (100 proc. 

mokinių), šokių grupės (po 1 grupę) iš rajono 

progimnazijų. Renginį stebėjo 95 proc. 

gimnazijos mokinių. Parašytas straipsnis į 

laikraštį. 

3.7. Dalyvavimas Lietuvos 

Aplinkos ministerijos 

organizuotoje Europos 

atliekų mažinimo 

savaitėje. 

Visus metus Surinkta 6 kg naudotų galvaninių elementų, 

pristatyta naudotų  medžiagų perdirbimo darbų 

paroda. 

3.8. Gimnazijos dienos Gruodžio 12, 

14 dienos. 

Vyko 2 teminės dienos : „Talentų diena“ ir madų 

šou  „Pasaulis sveikina „Saulę“. Abiejuose 

renginiuose pasirodė visų klasių atstovai. 

3.9. Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

projektuose Erasmus+ 

SWIS ir NordPlus;  

„e-Tweenning“  ir „Art 

and ecology“. 

Visus metus 30 mokinių dalyvavo Erasmus+ SWIS ir 

NordPlus projektų veiklose gimnazijoje. 7 

mokiniai buvo išvykę į Ispaniją ir 15 mokinių į 

Islandiją vykdyti projekto veiklų. 

Antri projektų veiklos integruotos į technologijų 

pamokas. 

https://saule.utena.lm.lt/index.php?view=article&id=1342
https://saule.utena.lm.lt/index.php?view=article&id=1342
https://saule.utena.lm.lt/index.php?view=article&id=1495
https://saule.utena.lm.lt/index.php?view=article&id=1495


3.10. Proginės dienos ir 

tradiciniai renginiai. 

Visus metus Minėtos Europos kalbų, Europos, Tolerancijos ir 

kitos žymesnės dienos. 

Šimtadienis, Mokytojų diena, Paskutinio 

skambučio ir kitos tradicinės šventės – apie 15 

proc. mokinių prisidėjo prie švenčių rengimo.  

4. Veiklos, kurios nebuvo įtrauktos į metinį veiklos planą. 

 

Priemonės/ Veiklos 
Vykdymo 

laikas 

Rezultatas 

3.1. Renginys „Pasitinkame 

vasarą su daina“. 

Birželis Rengė „Tandemus“ ir 7 dainininkai. Renginyje 

dalyvavo / stebėjo 98 proc. mokinių. Parengtas 

straipsnis į laikraštį. 

3.2. Projektas „Savanorystės 

spalvos“ . 

Balandis – 

gegužė  

4 gimnazijos mokinės dalyvavo projekto veiklose, 

pristatė jas mokinių savivaldai. 

3.3. Projektas „Psichikos 

sveikatos stiprinimas bei 

darnių santykių Utenos 

„Saulės“ gimnazijos 

bendruomenėje 

kūrimas“. 

Gegužė – 

gruodis  

Visos pirmokų klasės dalyvavo klasės formavimo 

mokymuose.  

Vyko 3 bendravimo stiprinimo renginiai. 

 

 

 

 

SUDERINTA 

Utenos rajono savivaldybės 

administracijos  

Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų 

skyriaus vedėjas  

Romualdas Kraulišas 
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Utenos „Saulės“ gimnazijos  tarybos 

2019 m. kovo 14 d.   

posėdžio protokolo Nr.(1.5.)-GT-2 

nutarimu 

 

 


