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I SKYRIUS. 

BENDROJI DALIS 

 

Utenos „Saulės“ gimnazijoje 2019-2020 m.m. (rugsėjo 1-osios duomenimis) mokosi 272 

mokiniai (pernai – 262). Dirba 33 atestuoti pedagoginiai darbuotojai, kurių pagrindinė darbovietė – 

„Saulės“ gimnazija. 

Utenos „Saulės“ gimnazija, įgyvendindama 2019 metų tikslus ir planuodama 2020 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.  

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. 

2019 METŲ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO KOMENTARAS 

Įsivertinimo grupė savo darbą organizuoja ne kalendoriniais, o mokslo metais, taigi, 2019 

metų darbą sudaro 2 etapai: 2018-2019 m.m. pabaiga ir 2019-2020 m.m. pradžia. 

Gimnazijos tarybos siūlymu, 2018-2019 m.m. pasirinkta sritis – „Mokinių bendrųjų ir 

dalykinių (matematinių) kompetencijų vertinimas“. Parengti 2 vertinimo įrankiai, kuriais mokinių 

kompetencijos matuotos 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. 10-ųjų 

klasių mokiniams teikta sustiprinta matematinė pagalba, visų klasių mokiniams organizuotas klasių 

valandėlių ciklas bendrųjų kompetencijų, savęs pažinimo, moralinių nuostatų stiprinimui. 

Įsivertinimo metu surasti stiprieji veiklos aspektai 

Rodiklis 1.2.1. Mokinių 

pasiekimai ir pažanga 

Mokslo metų eigoje vykdyta bendrųjų ir dalykinių (matematinių) 

kompetencijų stiprinimo programa 10-ose klasėse. PUPP rezultatai 

pagerėjo 1,4 balo (lyginant su praėjusiais metais).  mokiniai nurodė, 

jog ėmė labiau pasitikėti savimi.  

  



3 
 

Įsivertinimo metu surasti silpnieji veiklos aspektai 

Rodiklis 2.2.2 Mokymosi 

organizavimas 

Mokiniai nurodė, kad pagrindinių mokomųjų dalykų pamokose 

norėtų aktyvesnių mokymo metodų, kad mokytojai apgalvotų visus 

dėstomos temos aspektus. Apie pusės mokomųjų dalykų pamokose 

mokiniai pasigenda IT priemonių panaudojimo.  

2019–2020 m. m. tobulintina veikla – 2.1.3 Orientavimasis į mokinių poreikius. 

 

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.  

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

veiklas. 

2020 metais didelis dėmesys bus skiriamas mokinių skatinimui, gabių mokinių ugdymui.
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III SKYRIUS.  

PRIEMONĖS / VEIKLOS PAGAL UŽDAVINIUS 

 

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

Priemonės / Veiklos Atsakingi Vykdymo laikas 
Reikalingos lėšos, 

ištekliai 
Vertinimo kriterijai 

1.1. Specialiosios pedagogikos ir 

specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursai 

Direktorius Vasaris-balandis Mokinio krepšelio 

lėšos 

Visi gimnazijos mokytojai bus 

išklausę specialiosios pedagogikos 

ir specialiosios psichologijos kursus 

1.2. Praktiniai mokymai 

mokytojams „Ugdomosios 

medžiagos pateikimas“ 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Spalis Žmogiškieji 

ištekliai 

Organizuoti IT mokymai apie 

skirtingas mokomosios medžiagos 

pateikimo galimybes 

1.3. Savarankiškų ir kontrolinių 

darbų perrašymas 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Kiekvieno 

mėnesio 

paskutinis 

ketvirtadienis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Kiekvieną mėnesį organizuota 

savarankiškų darbų atsiskaitymo IR 

perrašymo diena 

1.4. Ekskursijos, pamokos įvairiose 

edukacinėse erdvėse 

Mokytojai dalykininkai  Visus metus Mokinio krepšelio 

lėšos, 2 proc. 

paramos lėšos  

Kiekvienas mokytojas organizuos 

po 1-2 pamokas netradicinėse 

erdvėse 

1.5. Mokinių individualios pažangos 

vertinimo lentelės 

Klasių vadovai Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokiniai 3 kartus per metus 

užpildys savo pažangos stebėsenos 

lenteles, su klasės vadovu jas aptars 

1.6. Dalyvavimas Utenos rajono 

savivaldybės „Universalaus 

dizaino ugdymui“ projekto 

veiklose 

Mokytojai savanoriai Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai 

3 gimnazijos atstovai dalyvaus 

UDU veiklose 
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1.7. Mokytojų kvalifikacijos 

kėlimas, dalyvavimas įvairiuose 

kursuose ir seminaruose 

Direktorius  Visus mokslo 

metus 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

Kiekvienas mokytojas dalyvaus 

mokymuose, kurie apima ne 

mažiau kaip 10 kvalifikacijos 

kėlimo valandų 

 

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

bendradarbiavimą.  

Priemonės / Veiklos Atsakingi Vykdymo laikas 
Reikalingos lėšos, 

ištekliai 

Vertinimo kriterijai 

 

 

2.1. Gabių mokinių ugdymas Direktorius, mokytojai 

dalykininkai 

Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Kiekviena metodinė grupė parengs 

1-2 veiklas gabių mokinių ugdymui 

2.2. Atvirų durų dienos tėvams 

 

Gimnazijos 

administracija, klasių 

vadovai 

2-3 kartus per 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Organizuoti klasių susirinkimai, 

susitikimai su dėstančiais 

mokytojais. Bent vieną kartą per 

metus vyksta paskaita jaunimo 

ugdymo tema 

2.3. Bendradarbiavimas su 

progimnazijomis  

Gimnazijos vadovai Rugsėjis  Žmogiškieji 

ištekliai 

Surinkta ir susisteminta visų pirmų 

klasių mokinių (100%) NMPP 8-os 

klasės rezultatų ir individualių 

poreikių medžiaga 

2.4. Pirmokų gimnazistų adaptacijos 

tyrimas.  

Klasių vadovai, pagalbos 

mokiniui specialistai 

Spalis Žmogiškieji 

ištekliai 

Atliktas pirmokų adaptacijos 

tyrimas, išsiaiškintas pagalbos 

poreikis. Rezultatai pristatyti 

pirmose klasėse dėstančių mokytojų 

susirinkime 

2.5. Integruotos pamokos 
Mokytojai dalykininkai Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Kiekvienas mokytojas organizuos 

bent vieną integruotą pamoką 
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2.6. Mokytojų atviros pamokos Mokytojai dalykininkai Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Kiekvienas mokytojas organizuos 

bent vieną atvirą pamoką, aptars ją 

su stebėtoju (užpildytas stebėjimo 

protokolas) 

2.7. Smurto, psichoaktyvių 

medžiagų vartojimo ir pan. 

prevencinis renginys 

Socialinis pedagogas 2-3 lapkričio 

savaitė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Gimnazistų komanda sukurs filmą 

prevencine tema (smurto, 

psichoaktyvių medžiagų vartojimo ir 

pan.), filmas bus pristatytas visiems 

gimnazistams 

2.8. Patyčių ir kitokio žeminančio 

elgesio prevencijos programos 

„Friends“ veiklos 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

2020 metai Žmogiškieji 

ištekliai 

Organizuoti tiksliniai mokymai 

gimnazijos darbuotojams, klasių 

vadovams, tėvams 

2.9. Gimnazijos „Mokinių skatinimo 

ir drausminimo priemonių 

skyrimo tvarkos“ atnaujinimas ir 

dokumento nuostatų 

įgyvendinimas 

Visi pedagogai 2020 metai Žmogiškieji 

ištekliai 

Apsvarstyta ir patvirtinta nauja 

„Mokinių skatinimo ir drausminimo 

priemonių skyrimo tvarka“ 

2.10. Individualūs pokalbiai su 

dvyliktokais egzaminų 

pasirinkimo, karjeros klausimais 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

klasių vadovai 

Spalis-lapkritis Žmogiškieji 

ištekliai 

Su kiekvienu ketvirtoku 

organizuotas individualus karjeros 

planavimo, brandos egzaminų 

pasirinkimo pokalbis  

2.11. Ugdymo karjerai veiklos Gimnazijos vadovai, 

klasių vadovai, 

Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai, mokinio 

krepšelio lėšos 

Organizuota išvyka į „Studijų 

mugę“, susitikimai su įvairių 

aukštųjų ir profesinių mokyklų, 

savanorių organizacijų  atstovais ir 

t.t. 

2.12. Mokinių, mokytojų, 

administracijos, tėvų 

bendravimas internetinėje 

erdvėje 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

mokytojai, klasių 

vadovai 

Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai 
95 proc. tėvų prisijungs prie el. 

dienyno, kitiems informacija 

teikiama raštu (telefonu) 

https://www.saule.utena.lm.lt/dokumentai/mokytojams/pamokos_stebejimo_protokolas.pdf
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2.13. Bandomųjų brandos egzaminų 

organizavimas ir rezultatų 

aptarimas. 

Gimnazijos 

administracija, 

egzaminuojamųjų 

dalykų mokytojai 

Kovas-balandis 

(jei mokiniai 

pageidaus) 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, mokinio 

krepšelio lėšos 

užduočių 

kopijavimui 

Organizuota bandomųjų brandos 

egzaminų savaitė. Mokiniams 

pristatyti rezultatai, aptarta tikslinė 

pagalba. 

2.14. Gimnazijos psichologo 

konsultacijos 

Psichologas Visus metus, 

pagal poreikį 

Žmogiškieji 

ištekliai 

100% mokinių, turinčių asmeninių 

problemų, gaus specialisto 

konsultacijas. 

2.15. Įvairių sporto varžybų 

organizavimas 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Gimnazijoje bus organizuotos 

krepšinio, tinklinio, smiginio ir kitos 

varžybos (4-6 per metus). 

 

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

Priemonės / Veiklos Atsakingi 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 

Organizuoti Laisvės gynėjų dienos 

bei Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienos minėjimo renginiai.  

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. „2020 – Eugenijos Šimkūnaitės 

metai“ teminiai renginiai   

Biologijos, lietuvių 

kalbos mokytojos 

Vasaris-kovas Žmogiškieji 

ištekliai, mokinio 

krepšelio lėšos 

edukacinei 

išvykai 

Įvyks teminės biologijos pamokos 1-

4 klasių mokiniams apie E. 

Šimkūnaitę. Grupei mokinių 

organizuota edukacinė išvyka į 

Švenčionėlių vaistažolių fabriką. 

3.4. Gimtosios kalbos savaitė Lietuvių kalbos 

mokytojos 

Vasaris  Žmogiškieji 

ištekliai 

Visose klasėse įvyks viktorinos 

gimtosios kalbos tematika 
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3.5. Mokinių, buvusių mokinių bei 

profesionalių dalininkų parodų 

rengimas bei eksponavimas 

gimnazijos erdvėse 

Dailės mokytojas 

 

Visus metus 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, mokinio 

krepšelio lėšos 

Per metus bus organizuotos 3-4 

parodos gimnazijos erdvėse 

3.6. Tradiciniai gimnazijos 

renginiai: „Šimtadienis“, 

„Paskutinis skambutis“, 

„Mokytojų diena“, „Šokam po 

Saule“, Europos kalbų diena 

Gimnazijos vadovai, visi 

mokytojai 

Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Įvyks visi tradiciniai renginiai. 

Renginių organizavimo veiklose 

dalyvaus apie 20% mokinių, 

dalyvaus 80% mokinių 

3.7. Konkursai apie Lietuvą. 

„Istorijos žinovo“ konkursas, 

Konstitucijos egzaminas 

Istorijos mokytojai Vasario-kovo 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Visų klasių atstovai dalyvaus 

konkursuose 

3.8. Skaitovų konkursas Lietuvių kalbos 

mokytojos, 

bibliotekininkės 

Sausis Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalyvaus 5-7 mokiniai iš 1-4 klasių. 

Bus atrinkti 1-2 mokiniai, 

dalyvausiantys rajono skaitovų 

konkurse 

3.9. Antikorupcijos dienos 

minėjimas 

Istorijos, teisės, 

pilietiškumo pagrindų 

mokytojai 

Gruodžio 2-a 

savaitė. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Teminės pamokos visiems 1-4 klasių 

mokiniams 

3.10. Akcija „Rink galvaninius 

elementus“ 

Fizikos mokytojai Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokiniai dalyvauja tęstinėje akcijoje 

„Rink galvaninius elementus“. Bus 

surinkta 8-10 kg.  

3.11. „Žemės dienos“ savaitė Gamtos mokslų 

mokytojai 
Kovas Žmogiškieji 

ištekliai 

Organizuotos 2-4 veiklos „Žemės 

dienai“ paminėti 

3.12. Tolerancijos dienos minėjimas Dailės ir socialinių 

mokslų mokytojai 

Lapkritis  Žmogiškieji 

ištekliai 

Organizuotas renginys / mokinių 

darbų paroda tolerancijos tema 
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IV SKYRIUS. 

ASIGNAVIMAI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

Programos 

kodas 

 

Programos pavadinimas 

2020 metų  asignavimų  planas      

(tūkst. Eur) 

 

Iš viso 

Iš jų: 

Išlaidom

s 

iš jų: Turtui 

įsigyti Darbo 

užmok. 

07 

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir 

jaunimo užimtumo programa (mokinio 

krepšelis- K) 
543.8 541.3 529.4 2.5 

07 
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir 

jaunimo užimtumo programa (savarankiškos 

funkcijos- B) 

261.4 261.4 218.2  

07 

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir 

jaunimo užimtumo programa (pajamos už 

paslaugas -P ) 
16.3 16.3 4.6  

07 
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir 

jaunimo užimtumo programa (pajamos už 

nuomą- N) 

4.5 4.5   

03 Informacinės visuomenės plėtros programa-B 2.0 2.0   

 VISO 828.0 825.5 752.2 2.5 

` 

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. 

Kitų kalendorinių metų pradžioje, metodinėms grupėms pateikus grupių metines veiklos 

ataskaitas, vyksta praėjusių metų gimnazijos veiklos plano įgyvendinimo analizė. Gimnazijos veiklos 

plano ataskaitos duomenys pristatomi gimnazijos tarybos ir mokytojų tarybos posėdžiuose. Praėjusių 

kalendorinių metų veiklos plano ataskaita skelbiama gimnazijos internetiniame puslapyje.  

Naujo veiklos plano parengimui metodinių grupių pirmininkai sausio mėnesio pradžioje 

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

veiklos planui rengti aptaria metodinių grupių siūlymus kitų metų planui, parengia naują veiklos 

planą. 

______________________________ 
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