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I SKYRIUS.  

BENDROJI DALIS 

 

Utenos „Saulės“ gimnazija, įgyvendindama 2018 metų tikslus ir planuodama 2019 metų 

veiklas, rėmėsi 2018-2020 metų gimnazijos strateginiu planu. Išsikeltas tikslo – „Ugdymo kokybės 

gerinimas siekiant užtikrinti individualią mokinių pažangą ir atsakingos asmenybės augimą“ – 

įgyvendinimas tęsiamas. 2018 metais 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  2018 metų 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.  

 

2018 METŲ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO KOMENTARAS 

Įsivertinimo grupė savo darbą organizuoja ne kalendoriniais, o mokslo metais, taigi, 2018 

metų darbą sudaro 2 etapai: 2017-2018 m.m. pabaiga ir 2018-2019 m.m. pradžia. 

2017-2018 m.m. įsivertinimo grupės darbo apžvalga. Vidaus įsivertinimo grupės tyrimo 

sritis – asmenybės branda. Kadangi šiai sričiai dar nėra sukurta vertinimo įrankių, tai gimnazijos 

vidaus įsivertinimo grupė, konsultuodamasi su psichologe, sudarė klausimynus mokiniams ir 

mokytojams. Skaičiuojant tyrimo rezultatus remtasi ir trečiuoju šaltiniu- mokinių pažangos 

įsivertinimo lentelėmis. Po pirmojo tyrimo etapo klasių vadovai turėjo ciklą klasės valandėlių apie 

asmenybės augimą, savęs pažinimą, tikslų kėlimą ir t.t. pavasarį organizuotas pakartotinis tyrimas. 

Išvados (1-ojo etapo): 

• Didžioji dalis mokinių pervertina savo brandą; 
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• Mažiausias skirtumas tarp mokinių ir klasių auklėtojų vertinimo yra 11-ose klasėse, 

didžiausias – 10-ose klasėse; 

• Beveik pusė mokinių teisingai įsivertino savo galimus mokymosi rezultatus. 

Išvados (2-ojo etapo): 

• Pagerėjo ne tik  mokinių, bet ir mokytojų vertinimai asmenybės brandos tyrime.  

• 2-3 klasių mokiniai labiau suvokia pasirenkamųjų dalykų reikšmę tolimesniam planavimui, 

karjeros siekimui. 

• Mokiniams trūksta atsakingo požiūrio į pamokų lankomumą, įsitraukimo į pamokas. 

• Tikėtina, jog rezultatams turėjo įtakos tikslinės klasių valandėlės, kurių metu daug dėmesio 

buvo skiriama asmenybės ugdymui, vertybių išsikėlimui, diskusijoms – savianalizėms.  Metų 

bėgyje organizuota daug pilietinių akcijų, prevencinių renginių. Todėl galime manyti, kad 

duomenys tikrai yra patikimi.  

• Remiantis rezultatais, galime daryti išvadą, kad  „Saulės“ gimnazijos pirmų-trečių klasių 

mokinių branda vertinama kaip pakankama. 

2018-2019 m.m. darbo pradžia. Gimnazijos tarybos siūlymu, 2018-2019 m.m. pasirinkta 

sritis – „Mokinių  bendrųjų ir dalykinių (matematinių) kompetencijų vertinimas“. Parengti 2 

vertinimo įrankiai, kuriais mokinių kompetencijos bus matuojamos kelis kartus per metus. 

Matematinės sritis pasirinkta dėl žemų PUPP pasiekimų kelis pastaruosius metus. Siekiant suteikti 

kuo didesnę pagalbą mokiniui pamokoje, atliktas mokinių tyrimas apie mokymo metodus pamokoje 

ir su juo supažindinti mokytojai. 

 

II SKYRIUS.  

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

TIKSLAS 

Ugdymo kokybės gerinimas siekiant užtikrinti individualią mokinių pažangą ir atsakingos asmenybės 

augimą. 

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.  

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

veiklas. 

2019 metais didelis dėmesys bus skiriamas mokinių lankomumo priežiūrai ir pamokų nelankymo 

prevencijai.
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III SKYRIUS.  

PRIEMONĖS / VEIKLOS PAGAL UŽDAVINIUS 

 

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

Priemonės/ Veiklos 
Atsakingi 

vykdytojai 
Vykdymo laikas 

Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Vertinimo kriterijai 

1.1.Inovatyvių ir praktinių mokymo 

metodų taikymas pamokose. 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, dalykų mokytojai 

Visus metus Mokinio krepšelio 

lėšos, žmogiškieji 

ištekliai 

10% daugės pamokų, kurių 

metu naujos medžiagos 

pristatymas, įtvirtinimas ar 

mokinių atsiskaitymai bus 

vykdomi naudojant 

planšetes ar kitą IT įrangą. 

Gamtos mokslų praktinių 

užduočių bankas padidės 

10% 

1.2.Praktinis seminaras „Aktyvieji 

ugdymo metodai pamokoje“. 

Direktorius Metų bėgyje Mokinio krepšelio 

lėšos 

25 % pagerės mokinių 

pamokos kokubės 

vertinimas (pirminis 

vertinimas organizuotas 

2018 m. lapkritį). 

1.3.Dalyvavimas ESFA projekte 

„Inovatyvi matematika – 

kiekvieno mokinio sėkmė“. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

matematikos mokytojai 

Visus mokslo 

metus 

ESFA lėšos 50% matematikos pamokų 

2-ose gimnazijos klasėse 

vyksta su asistentu. 

Atliktas projekto pridėtinės 

vertės tyrimas.  
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1.4.Ekskursijos su moksleiviais, 

pamokos įvairiose edukacinėse 

erdvėse. 

Mokytojai dalykininkai  Visus mokslo 

metus 

Mokinio krepšelio 

lėšos, 2 proc. 

paramos lėšos,  

Kiekvienas mokytojas 

organizuos po 1-2 pamokos 

netradicinėse erdvėse 

1.5.Vaidybinių filmų peržiūros, 

susitikimai su žinomais Lietuvos 

žmonėmis, įvairios edukacijos 

 

Direktorius, soc. pedagogė, 

karjeros konsultantė, klasių 

vadovai 

Visus mokslo 

metus 

Mokinio krepšelio 

lėšos, žmogiškieji 

ištekliai 

Kiekvienos klasės mokiniai 

dalyvaus 3-4 neformaliose 

veiklose. 

1.6.Mokinių individualios pažangos 

vertinimo lentelės 

Dalykų mokytojai Visus mokslo 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokiniai 3 kartus per metus 

pildo pažangos lenteles, su 

klasės vadovu jas aptaria ne 

rečiau kaip 3 mėnesiai. 

1.7.Dalyvavimas nacionaliniame 

matematikos ir gamtamokslio 

raštingumo konkurse. 

Matematikos ir gamtos mokslų 

mokytojai 

Lapkritis-gruodis Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalyvaus 1-2 klasių 

mokinių grupė, su konkurso 

užduotimis bus supažindinti 

visi 1-2 klasių mokiniai 

1.8. Bandomieji egzaminai 
Egzaminuojamųjų dalykų 

mokytojai 
Vasaris-kovas Lėšos užduočių 

kopijavimui 

Mokiniai, pasirinkę 

egzaminus, išsiaiškins 

silpnąsias savo žinių vietas, 

mokytojai numatys jiems 

tikslinę pagalbą. 

1.9. Savarankiškų ir kontrolinių 

darbų perrašymas 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Kiekvieno mėnesio 

paskutinis 

ketvirtadienis. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Visi mokiniai, 

pageidaujantys perrašyti 

atsiskaitomuosius darbus, 

turės tam galimybę.  
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2 uždavinys. Stiprinti mokytojų dalykininkų, ugdymo pagalbos  specialistų, administracijos, mokinių ir jų tėvų (rūpintojų) 

bendradarbiavimą.  

Priemonės/ Veiklos 
Atsakingi 

vykdytojai 
Vykdymo laikas 

Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Vertinimo kriterijai 

 

 

2.1.Naujai ateinančių gimnazistų 

priėmimo į gimnaziją komisijos 

veikla. 

Gimnazijos administracija Birželio-rugpjūčio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalyvaus 100% mokinių ir 

tėvų (rūpintojų), su 

komisijos surinkta 

informacija bus 

supažindinami visi 

mokytojai, ugdymo 

pagalbos specialistai antrąją 

rugsėjo savaitę 

2.2.Atvirų durų dienos tėvams 

 

Gimnazijos administracija, 

klasių vadovai 

2-3 kartus per 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Suteiksime informaciją 

tėvams apie vaikų 

mokymosi pasiekimus, 

aptarsime problemas. 

Paskaita tėvams vieną kartą 

per metus (psichologo, 

policijos atstovų ar pan.) 

2.3.Pirmokų tėvų susirinkimas Direktorius Rugsėjo-spalio  

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalyvaus ne mažiau kaip 

70% tėvų, kurie bus 

supažindinti su gimnazijos 

tvarkomis, pagalbos 

mokiniui galimybėmis 

2.4.Mokytojų atviros pamokos Dalykų mokytojai Visus mokslo 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

1 kiekvieno mokytojo 

integruota pamoka per 

mokslo metus 
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2.5.„Pasakyk narkotikams – Ne!“ Socialinis pedagogas 2-3 lapkričio 

savaitė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Gimnazistų komanda sukurs 

filmą narkotikų vartojimo 

prevencijos tema, filmas bus 

pristatytas visiems 

gimnazistams. 

2.6.Patyčių ir kitokio žeminančio 

elgesio prevencijos programos 

„Friends“ veiklos 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

2019 metai Žmogiškieji 

ištekliai 

50 % sumažėjęs patyčių 

skaičius. 

2.7.Gimnazijos „Pamokų 

lankomumo tvarkos aprašo“ 

atnaujinimas ir dokumento 

nuostatų įgyvendinimas. 

Visi pedagogai 2019 metai Žmogiškieji 

ištekliai 

Sumažėjęs pavienių 

praleistų pamokų skaičius ir 

pateisintų dėl kitų priežasčių 

pamokų skaičius iki 15%. 

2.8.Mokytojų kvalifikacijos kėlimas, 

dalyvavimas įvairiuose kursuose 

ir seminaruose 

Direktorius  Visus mokslo 

metus 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

Kiekvienas mokytojas 

dalyvaus ne mažiau kaip 10 

val. kvalifikacijos kėlimo 

veiklose. 

2.9.Mokinių, mokytojų, 

administracijos, tėvų 

bendravimas internetinėje 

erdvėje. 

 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, mokytojai, klasių 

vadovai 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 
95% tėvų prisijungę prie el. 

dienyno – mokytojai ir tėvai 

nuolat per dienyną keičiasi 

informacija mokinio 

ugdymo klausimais. 

5% tėvų informacija 

teikiama raštu (telefonu). 

2.10. Bandomųjų brandos egzaminų 

organizavimas ir rezultatų 

aptarimas. 

Gimnazijos administracija, 

egzaminuojamųjų dalykų 

mokytojai 

Kovas-balandis 

(jei mokiniai 

pageidaus) 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, mokinio 

krepšelio lėšos 

užduočių 

kopijavimui 

Kiekvienas pageidaujantis 

mokinys gaus individuali1 

pagalbą egzaminų 

pasiruošimui 

egzaminuojamųjų dalykų 

konsultacijų metu. 
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2.11. Gimnazijos psichologo 

konsultacijos 

Psichologas Visus metus, pagal 

poreikį 

Žmogiškieji 

ištekliai 

100% mokinių, turinčių 

asmeninių problemų, gaus 

specialisto konsultacijas. 

 

 

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

Priemonės/ Veiklos 
Atsakingi 

vykdytojai 
Vykdymo laikas 

Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Vertinimo kriterijai 

3.1.Sausio 13d. minėjimas „Atmintis 

gyva, nes liudija“, Vasario 16-

osios minėjimas. 

Istorijos, muzikos, dailės, 

šokių  mokytojai 

Sausis- vasaris Žmogiškieji 

ištekliai, mokinio 

krepšelio lėšos 

Kiekvienas gimnazijos 

mokinys dalyvaus bent 

viename renginyje. 

3.2.Kovo 11-ajai skirtas renginys 

„Dainuojame lietuviškai“. 

Klasių vadovai, muzikos 

mokytojas 

Kovo antra savaitė Žmogiškieji 

ištekliai 

Visos klasės parengs po 1-2 

muzikinius numerius. 

3.3.Mokinių, buvusių mokinių bei 

profesionalių dalininkų parodų 

rengimas bei eksponavimas 

gimnazijos erdvėse. 

Dailės mokytojas 

 

Visus metus 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, mokinio 

krepšelio lėšos 

Parodų atidarymuose 

dalyvauja 2-3 klasių 

mokiniai. Informacija 

viešinama visai gimnazijos 

bendruomenei. 

3.4.Tradiciniai gimnazijos renginiai: 

„Šimtadienis“, „Paskutinis 

skambutis“, „Mokytojų diena“, 

„Šokam po Saule“, Europos 

kalbų diena“ ir t.t. 

Gimnazijos vadovai, visi 

mokytojai 

Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Renginių organizavimo 

veiklose dalyvaus apie 20% 

mokinių, dalyvaus 80% 

mokinių. 

3.5. Konkursai apie Lietuvą. 

Viktorina „Ką žinai apie 

Lietuvos kariuomenę?“, 

Istorijos mokytojai Vasario-kovo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Visų klasių atstovai 

dalyvauja konkursuose. 
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„Istorijos žinovo“ konkursas, 

Konstitucijos egzaminas ir t.t. 

3.6. Skaitovų konkursas Lietuvių kalbos mokytojos, 

bibliotekininkės 

3 sausio sav. Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalyvaus 5-7 mokiniai iš 1-

4 klasių. 

Bus atrinkti 2 mokiniai, 

dalyvausiantys rajono 

skaitovų konkurse. 

3.7.Antikorupcijos dienos minėjimas Istorijos, teisės, pilietiškumo 

pagrindų mokytojai 

Gruodžio 2-a 

savaitė. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Teminės pamokos visiems 

2-4 klasių mokiniams. 

3.8.Susitikimas su nevyriausybinio 

judėjimo „Žinau, ką renku“, 

atstovais 

Istorijos, teisės, pilietiškumo 

pagrindų mokytojai 

Vasaris Žmogiškieji 

ištekliai 

3-4 klasių mokiniai bus 

supažindinti su rinkimų 

organizavimo tvarka, 

galimomis korupcijos 

apraiškomis rinkimų metu. 

3.9. Europos diena. 

 

Gegužės 9d. V. Pimpienė Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalyvaus bent pusė 1-2 

klasių gimnazistų. 

3.10. Dalyvavimas tarptautiniuose 

projektuose Erasmus+ „Swis“, 

KA2. 

Direktorius, projektų veiklų 

komandos 

Visus metus Projektų lėšos 

 

Projektų veiklose dalyvaus 

20-30 mokinių 
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IV SKYRIUS.  

ASIGNAVIMAI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

Programos 

kodas 

 

Programos pavadinimas 

2019 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) 
449.8  449.8  433.5  

  

07 
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir 

jaunimo užimtumo programa (savarankiškos 

funkcijos- B) 

238.3  233.3  191.2   5.0 

07 
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir 

jaunimo užimtumo programa (pajamos už 

paslaugas -P ) 
 15.5 15.5   3.7 

  

07 

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir 

jaunimo užimtumo programa (pajamos už 

nuomą- N) 
3.0  3.0    

  

03 Informacinės visuomenės plėtros programa-B 16.5 5.2  11.3 

 VISO 723.1  706.8  628.4   16.3 

` 

 

 

V SKYRIUS.  

PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS 

 

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. 

______________________________ 

 

 

SUDERINTA 

Utenos rajono savivaldybės administracijos  

Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus 

vedėjas 

Romualdas Kraulišas 

 

 

PRITARTA 

Utenos „Saulės“ gimnazijos  tarybos 

2019 m. kovo 14 d.   

posėdžio protokolo Nr.(1.5.)-GT-2 

nutarimu 

 

 

 


