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PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS 
2018–2020 METŲ VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS 

 
 Gimnazijoje 2018 m. vasario 26–kovo 1 d. atliktas mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimas. Išorės vertintojai stebėjo 63 
pamokas, šešias klasių valandėles, gilinosi į mokinių, mokytojų ir specialistų veiklą pamokose, gimnazijos vadovų, mokytojų, klasių vadovų ir 
aptarnaujančio personalo darbą kabinetuose, koridoriuose ir kitose mokyklos patalpose. Vizito metu išorės vertintojai kalbėjosi su Gimnazijos, 
Metodinės, Mokinių tarybų nariais, klasių tėvų atstovais, Veiklos kokybės įsivertinimo grupės, Vaiko gerovės komisijos nariais, socialiniais 
partneriais, klasių vadovais, mokytojais, mokiniais. Analizuoti gimnazijos veiklos, mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo dokumentai. Buvo 
stebėta ir vertinta gimnazijos veikla, nurodytos 10 stipriųjų ir 5 tobulintinos sritys. 
 

Mokyklos stiprieji veiklos aspektai  
 

1. Gimnazijos mokinių socialumas (1.1.1. – 3 lygis).  
2. Gyvenimo planavimo ugdymas(is) (1.1.1. – 3 lygis).  
3. Gimnazijos sporto pasiekimai (1.2.1. – 2 lygis, išskirtas aspektas – 3 lygis).  
4. Mokinių poreikių pažinimas (2.1.3. – 3 lygis).  
5. Gimnazijos specialistų teikiama pagalba mokiniui (2.1.3. – 3 lygis). 
 6. Santykiai ir mokinių savijauta (2.3.2. – 3 lygis).  
7. Veiklos, įvykiai ir nuotykiai (2.3.2. – 3 lygis). 
 8. Gimnazijos ugdymosi aplinkų ergonomiškumas (3.1.2. – 3 lygis). 
 9. Aktualizuojančios ugdymą edukacinės išvykos (3.2.1. – 3 lygis).  
10. Gimnazijos tinklaveika (4.2.3. – 3 lygis). 

 
Tobulintini mokyklos veiklos aspektai  

 
1. Pažangos pastovumas (1.2.1. – 2 lygis).  
2. Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas (2.2.2. – 2 lygis).  
3. Vertinimo įvairovė, užtikrinanti mokinių pažangą skatinantį grįžtamąjį ryšį pamokoje (2.4.1. – 2 lygis).  
4. Planų gyvumas (4.1.1. – 2 lygis).  
5. Kolegialus mokymasis (4.2.1. – 2 lygis). 



 Išorės audito ataskaita pristatyta gimnazijos bendruomenei. Išanalizavus rezultatus, išvadas ir rekomendacijas mokytojų tarybos 
posėdyje, parengtas 2018–2020 metų gimnazijos veiklos tobulinimo planas. 
 Tikslas – pagerinti gimnazijos ugdymo kokybę. 
 Uždaviniai: 
 1. Organizuoti teorinius bei praktinius seminarus, vykdyti gerosios patirties sklaidą; 
 2. Plėtoti suasmenintą mokymąsi; 
 3. Teikti individualią pagalbą mokiniui. 
 
Eil. 
Nr. 

Tobulintina sritis 
pagal Išorės 

vertinimo išvadas 

Priemonės Vykdytojai Įvykdymo 
data 

Laukiamas rezultatas 

1. Diferencijavimas, 
individualizavimas, 
suasmeninimas 
(2.2.2. – 2 lygis) 

1. Seminaras mokytojams apie šiuolaikinę 
pamoką. 
  

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui. 

2018 m. 85 procentai mokytojų 
patobulins savo pamokos 
organizavimo kompetencijas.   

2. Vesti integruotas pamokas.  
 

Dalykų 
mokytojai. 

2018–2020 
m.  

Kasmet 20 procentų mokytojų 
ves integruotas pamokas.  

3. Organizuoti mokymą kitose edukacinėse 
erdvėse. 
 

Dalykų 
mokytojai. 

2018–2020 
m. 

Visi mokytojai ilgalaikiuose 
planuose numatys veiklas 
mokyklos ir kitose 
edukacinėse erdvėse ir ves po 
1 veiklą. 

4. Aptarti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 
poreikių suasmenintą mokymąsi. 

Vaiko gerovės 
komisija, dalykų 
mokytojai. 

2018–2020 
m. 

1 kartą per metus Vaiko 
gerovės komisijoje bus 
aptariami specialiųjų 
ugdymosi poreikių turinčių 
mokinių ugdymosi rezultatai. 

5. Pagalbos mokiniui specialistai kasmet parengs 
specialiųjų poreikių turintiems mokiniams 
rekomendacijas dėl suasmeninto mokymosi. 

Pagalbos 
mokiniui 
specialistai. 

2018–2020 
m. 

Mokytojai, bendradarbiaudami 
su pagalbos mokiniui 
specialistais, planuos 
specialiųjų ugdymosi poreikių 
turinčių mokinių ugdymo 
turinį. 

6. Stebėti pamokas siekiant išsiaiškinti kaip 
vyksta diferencijavimas ir individualizavimas 
pamokoje. 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui. 

2019 m. Bus stebėta ne mažiau kaip 10 
pamokų per mokslo metus. 70 
procentų pamokų vyks 
suasmenintas mokymas. 



2. Kolegialus 
mokymasis  
(4.2.1. – 2 lygis) 

1. Stiprinti mokytojų tarpusavio partnerystę, 
organizuoti 1 kartą per pusmetį tarp mokytojų 
konsultacijas mokinių ugdymo klausimais. 

Metodinė taryba. 2018–2020 
m. 

85 procentai mokytojų 
dalyvaus konsultacijose. 

2. Stebėti pamokas siekiant išsiaiškinti mokinio 
pažangos vertinimo įvairovę. 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui. 

2019 m. Bus stebėta ne mažiau kaip 10 
pamokų. Administracija 
stebėtų pamokų analizę 
pristatys mokytojų tarybos 
posėdyje. 

3. Kasmet vesti atvirų pamokų ciklą. Dalykų 
mokytojai. 

2018–2020 
m. 

50 procentų mokytojų per 
mokslo metus praves ne 
mažiau kaip po 1 atvirą 
pamoką ir stebės ne mažiau 
kaip po 1 kolegos vedamą 
pamoką.  
 

  4. Organizuoti metodinę dieną gimnazijoje. 
Pristatyti taikomus šiuolaikinius mokymo 
metodus. 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui, 
metodinė taryba. 

2019 m. Ne mažiau kaip 2 kiekvienos 
metodinės grupės nariai 
pasidalins patirtimi apie 
šiuolaikinių mokymo metodų 
taikymą. 

3. Pažangos 
pastovumas (1.2.1. 
– 2 lygis) 

1. Seminaras mokytojas apie grįžtamąjį ryšį 
pamokoje. 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui. 

2019 m. 85 procentai mokytojų 
patobulins savo pamokos 
organizavimo kompetencijas. 

2. Pamokų stebėjimo ciklas apie mokinio daromą 
individualią pažangą pamokoje. 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui. 

2020 m. Bus stebėta ne mažiau kaip 10 
pamokų. 
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