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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 Pasvalio  r.  Pumpėnų  gimnazijos  2016  metų  veiklos  planas  parengtas  vykdant
gimnazijos 2014–2016 metų strateginį planą, patvirtintą gimnazijos direktoriaus 2014 m. sausio 31
d.  įsakymu  Nr.  V-16,  atsižvelgiant  į  gimnazijos  bendruomenės  poreikius,  nustato  metinius
gimnazijos  tikslus  bei  uždavinius,  apibrėžia  prioritetus  ir  priemones  uždaviniams  vykdyti.
Įgyvendinant  valstybinę  švietimo  politiką  siekiama  teikti  kokybiškas  švietimo  paslaugas,
atitinkančias  nuolat  kintančias  visuomenės  reikmes,  tenkinti  Pumpėnų  seniūnijos  gyventojų
ugdymosi  poreikius,  laiduoti  ugdymo programų vykdymą,  per  neformaliojo švietimo programas
vykdyti neformalųjį ugdymą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti ugdymui skirtus išteklius.

Planą  įgyvendins  gimnazijos  administracija,  pedagoginiai  ir  kiti  pedagoginiame
procese  dalyvaujantys  specialistai,  nepedagoginiai  darbuotojai,  ugdytiniai  ir  jų  tėvai,  seniūnijos
bendruomenės nariai.

Metinį veiklos planą parengė darbo grupė (Pumpėnų gimnazijos direktoriaus 2016 m.
sausio  4 d.  įsakymas  Nr.  V-09 „Dėl  Pumpėnų  gimnazijos  2016 metų  veiklos  plano parengimo
grupės sudarymo“). Planui pritarė gimnazijos taryba.

II. 2015 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ

2015 m. mokyklos veiklos plane buvo numatyti du metiniai veiklos tikslai: 

1. Ugdymo proceso kokybės gerinimas. 

2014–2015 mokslo metais Pumpėnų gimnazija vykdė ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014-12-19 d.
sprendimu Nr. T1-247 Pumpėnų gimnazijoje nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. buvo įsteigta ikimokyklinio
ugdymo  grupė.  Rinkūnų skyriuje  buvo vykdoma pradinio  ugdymo  programa,  Kalno skyriuje  –
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos. 

2014–2015 mokslo metus sėkmingai baigė ir pradinio, pagrindinio ugdymo pirmos dalies,
pagrindinio  ugdymo   išsilavinimo  pažymėjimus  gavo  100  procentų  mokinių.  Sėkmingai  baigė
vidurinio ugdymo programą, išlaikė egzaminus ir gavo brandos atestatus 94 procentai abiturientų, 1
mokinė gavo mokymosi pasiekimų pažymėjimą

Bendras gimnazijos bendrojo ugdymo klasių vidurkis beveik atitinka pagrindinį pasiekimų
lygmenį  (yra  lygus  6,89),  mokymosi  pažangumas  95,78  %.  Gimnazijos  mokinių  pažangumas,
lyginat  su  ankstesniais  mokslo  metais,  smuktelėjo  1,06%   Palyginus  su  2014 metais  vidurkis
padidėjo 0,09.  

Pedagogų kolektyvas, siekdamas, kad mokymasis mokiniui būtų kuo įdomesnis, o ugdymosi
rezultatai  būtų  geresni,  skatina  mokinius  dalyvauti  konkursuose,  olimpiadose,  varžybose.
Gimnazijoje  organizuojama  tradicinė  „Olimpiadų  diena“,  kurioje  mokiniai  gali  pasitikrinti  trijų
pasirinktų dalykų žinias ir įgūdžius, įgyti  naujų kompetencijų.  Mokiniai  individualius gebėjimus
realizavo  dalyvaudami  tarptautiniuose  konkursuose  „Olympis“,  „Kengūra“,  „Bebras“,  „Kalbų
kengūra“. Mokiniai užėmė prizines vietas rajoniniame etape: matematikos olimpiadoje (T. Jackus –
II vieta), jaunųjų literatų konkurse „Kai plunksna prabyla“ (A. Krasauskaitė – III vieta), jaunųjų
kompiuterininkų  konkurse  (  T.  Jackus  –  I,  F.  Vainickas  II  vietos),  Pasvalio  krašto  jaunųjų
matematikų konkurse ( A.V. Skaparas – I vieta), rusų kalbos olimpiadoje (G. Dalmantas – III vieta),
meninio skaitymo rusų kalba konkurse (K. Prankaitė, L. Plesnevičiūtė – nugalėtojos),   anglų kalbos
konkurse (N. Jasiukėnaitė – III vieta), dailės olimpiadoje (D. Trivokaitė – II vieta), technologijų
olimpiadoje  (D.  Janulytė  –  I  vieta)  tarptautiniame  epistolinio  rašinio  konkurse  (K.  Prankaitė  –
prizininkė), meninio skaitymo konkurse (S. Krasauskaitė – III vieta). Siekdami mokinius įtraukti į
savęs tobulinimo procesą, kasmet organizuojame mokinių „Metų apdovanojimus“.



Mokiniams,  kuriems  mokytis  sekasi  sunkiau,  sudarytos  sąlygos  likviduoti  žinių  spragas.
Numatytos tvarkaraštyje ir nuolat buvo teikiamos individualios konsultacijos 1–4 klasių mokiniams.
Visų  dalykų  mokytojai  yra  sudarę  konsultacijų  tvarkaraštį,  mokiniai  nustatytu  laiku  galėjo
konsultuotis su jį mokančiu ar kitu to paties dalyko mokytoju. Konsultacijomis taip pat naudojosi
mokiniai,  kurie  ilgą  laiką  sirgo,  buvo išvykę  į  užsienį  ar  dėl  kitų  priežasčių  nelankė  pamokų.
Išanalizavus 2014–2015 mokslo metų mokinių pasiekimus, buvo pastebėta, kad nuo 3,72% (2014
m.) iki 3,29% (2015 m.) sumažėjo papildomus (vasaros) darbus turinčių mokinių. Reikėtų atlikti
detalesnį tyrimą apie individualių mokinių ugdymo(si) poreikių tenkinimą. Remiantis 4 ir 8 klasių
Standartizuotų  testų  rezultatais  pakoreguoti  ilgalaikiai  dalykų  teminiai  planai,  skirti  dalykų
moduliai.

Specialiųjų poreikių turintiems mokiniams pagalbą teikė specialioji ir socialinė pedagogės,
logopedė,  mokytojo  padėjėja  ir  dalykų  mokytojai.  Vaiko  gerovės  komisija  nuolat  sprendė
iškylančias  mokymosi  ir  elgesio  problemas,  visada  informuodavo  mokinių  tėvus  apie  kilusias
problemas ir ieškojo bendrų sprendimų.

Gimnazija siekė, kad mokinių mokymosi krūvis būtų optimalus, kad būtų išvengta daugiau
negu  vieno  kontrolinio  darbo  mokiniui  per  dieną.  Kontrolinių  darbų  datos  buvo  iš  anksto
skelbiamos ir derinamos e. dienyne. Mokytojai stengėsi tarpusavyje derinti temas ir užduotis, tokiu
būdu palengvindami mokiniams mokymąsi ir sumažindami skiriamų namų užduočių kiekį.

Gimnazijoje didelis dėmesys skiriamas karjeros ugdymui. Karjeros ugdymo programa 5–8,
1G–4G  klasėms  yra  integruota  į  mokomuosius  dalykus.   1G  klasėje  vykdomas  integruotas
technologijų  kursas,  kurio  metu  mokiniai  susipažįsta  su  profesijų  pasauliu,  ruošia  projektinius
darbus,  vyksta  į  profesinio  veiklinimo  vizitus.   Už  karjeros  ugdymą,  profesinį  orientavimą,
informavimą,  profesinį  veiklinimą  atsakinga  profesinio  informavimo  ir  konsultavimo  paslaugų
teikimo  koordinacinė  grupė  (pavaduotoja  ugdymui  L.  Kvedarienė,  socialinė  pedagogė  G.
Kiaunienė,  bibliotekininkė  V.  Čeponienė),  veikla  organizuojama  pagal  profesinio  orientavimo
veiklų  planą.  Kasmet  sudaromi  individualūs  ugdymo  planai  3G–4G  klasės  mokiniams,  vyksta
individualios,  grupinės konsultacijos, suteikiama reikalinga informacija.  Karjeros ugdymą vykdo
klasių vadovai klasių valandėlių metu. 

Gimnazijoje gruodžio  mėnesį buvo organizuota  tradicinė tėvų diena, kurią palankiai
vertino  visi  lankęsi  ir  bendravę  su  mokytojais  mokinių  tėvai.  Atsižvelgus  į  tėvų  poreikius
organizuota  Pasvalio  ŠPT psichologės  J.  Stapulionienės  paskaita.  Tėvų,  apsilankiusių  tą  dieną
gimnazijoje, skaičius vis didėja. 

Gimnazijoje  vis  dar  trūksta  glaudesnio  mokytojų  bendradarbiavimo  mokymo(si)  ir
metodinės medžiagos rengimo srityje. Nebuvo pravestos visos numatytos atviros pamokos „Kolega
– kolegai“, nes dalis mokytojų dirba keliose mokyklose ir sunku suderinti galimybę stebėti ir aptarti
pamokas.  Mokytojams  buvo  sudarytos  sąlygos  tobulinti  savo  kompetencijas  kitų  institucijų
organizuotuose  seminaruose,  kursuose.  Mokytojai  pakankamai  atsakingai  ir  tikslingai  renkasi
kvalifikacijos  tobulinimo  renginius,  tobulina  turimas  ir  įgyja  naujų  kompetencijų,  reikalingų
pedagoginiam  darbui. Gerąja  patirtimi  dalintasi  mokytojų  metodinėse  grupėse.  Mokytojų
bendradarbiavimas  siekiant  mokinio  pažangos  ir  sėkmės  ne  visada  rezultatyvus.  Mokytojai
dažniausiai diskutuoja apie mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, pažangos galimybes. Nederinti
darbo su gabiais mokiniais veiksmai.

Vaiko  gerovės  komisija  gimnazijoje  organizuoja  ir  koordinuoja  prevencinį  darbą,
organizuoja  ir  koordinuoja  švietimo  pagalbos  teikimą,  padeda  kurti  saugią  ir  vaikui  palankią
aplinką,  atlieka  SUP turinčių  mokinių  pirminį  įvertinimą,  krizės  metu  tinkamai  valdo  situaciją,
atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. Komisija nuolat veikianti, 2015 m. organizuota 13
VGK posėdžių,  kuriuose buvo sprendžiamos mokinių lankomumo, pažangumo, elgesio taisyklių
pažeidimų, tarpusavio santykių  problemos.



Gimnazija  aktyviai  bendradarbiauja  su  socialiniais  partneriais:  Pasvalio  ŠPT,  Pumpėnų
bendruomene,  Lavėnų socialinės  globos namais,  Bauskės rajono Ozolainės pagrindine mokykla,
Pasvalio  rajono  mokyklomis.  Gimnazijos  mokiniai  kartu  su  mokytojais  dalyvavo  Pumpėnų
bendruomenės  šventėje  „Ruduo pasiklydęs  šiauduose“.  Vyko  2G klasės  mokinių  susitikimai  su
Saločių A. Poškos pagrindinės mokyklos dešimtokais.

2. Saugios, kultūringos ir modernios mokyklos kūrimas.
Užtikrinti  mokinių saugumą gimnazijoje yra  vienas pačių svarbiausių uždavinių. Didelis

dėmesys skiriamas mokytojų budėjimui, nesaugiausiose vietose įrengtos vaizdo stebėjimo kameros,
mokiniams  sudarytos  galimybės  kreipti  pagalbos  į  pagalbos  mokiniui  specialistus,  gimnazijos
administraciją, klasių vadovus. Konfliktai  sprendžiami operatyviai,  apie problemas informuojami
tėvai,  vyksta  bendradarbiavimas   su  Pasvalio  rajono  policijos  komisariatu,  aktyviai  vykdoma
patyčių prevencija. 2015 metais Pumpėnų gimnazija išrinkta saugiausia Pasvalio rajono mokykla,
konkurse „Laisva klasė nuo (be) svaigalų“ 8 klasės komanda rajoniniame etape laimėjo pirmą vietą.
Septintus metus socialinė pedagogė gimnazijoje vykdo prevencinį  projektą ,,Žalingiems įpročiams
NE! Sportui – TAIP“, kuriame dalyvauja visa gimnazijos bendruomenė. Didelis dėmesys skiriamas
mokinių užimtumui, žalingų įpročių prevencijai, sveikai gyvensenai, mokinių iš socialinės rizikos
šeimų įtraukimui į veiklą.

Trečius  metus  vykdoma  gimnazijos  kultūros  kėlimo  programa.  Kasmet  yra  numatoma,
kokiomis  temomis  bus  kalbama  klasių  valandėlių  metu.  Kiekviena  klasė  suplanuoja,  kokiuose
kultūros  renginiuose  apsilankys,  po  to  renginiai  aptariami,  įspūdžiais  pasidalinama  gimnazijos
interneto  puslapyje.  Didelis  dėmesys  skiriamas  mokinio  vadovėlių,  pratybų  sąsiuvinių  estetinei
išvaizdai.

Kasmet stengiamasi įsigyti naujų vadovėlių, metodinės, grožinės literatūros. Mokiniai visi
yra aprūpinti vadovėliais, patys privalo įsigyti tik pratybų sąsiuvinius. 2015 metais buvo nupirkti du
vaizdo projektoriai ir 6 kompiuteriai. 99 procentai kabinetų jau aprūpinti kompiuteriais su interneto
prieiga ir  vaizdo projektoriais.  Aprūpinimas kompiuterine technika dėl lėšų trūkumo vyksta  per
lėtai, dalis kompiuterių jau technologiškai pasenę, taip pat ir informatikos kabinete.

Po  gimnazijos  pastato  renovacijos  mokiniai  gali  naudotis  atnaujinta  treniruoklių,  sporto
salėmis,  sutvarkytais  persirengimo  kambariais,  dušais,  atnaujintu  fojė,  naujai  įrengtu  tualetu
trečiame aukšte. Tai pagerino gimnazijos įvaizdį, sudarė sąlygas tikslingai leisti laisvalaikį, tobulėti
fiziškai. 

III. GIMNAZIJOS VEIKLOS ĮVERTINIMAS

(SSGG matrica)

               Stiprybės.

1. Geras susisiekimas su gimnazija, užtikrinamas mokinių pavėžėjimas.
2. Žmogiškieji ištekliai – stabilus, reikalingą kvalifikaciją turintis mokytojų kolektyvas.
3. Mokiniai įvairiuose rajono ir respublikoje vykstančiuose renginiuose pasiekia gerų rezultatų.
4. Efektyvus  tėvų  informavimas  elektroninio  dienyno  pagalba  apie  mokinių  ugdymosi

rezultatus, elgesį, lankomumą, pasiruošimą pamokoms.

Silpnybės.

1. Nepakankamas  mokomųjų  dalykų  kabinetų  aprūpinimas  šiuolaikinėmis  mokymo
priemonėmis.

2. Žemi 2G, 4G klasių mokinių PUPP ir VBE įvertinimai.
3. Nepakankamas dėmesys individualiai mokinio sėkmei.



4. Neefektyvus  mokytojo,  metodinių  grupių,  metodinės  tarybos,  gimnazijos  tarybos
bendradarbiavimas. 

Galimybės.

1. Įrengti ugdymosi poreikius atitinkančias patalpas.
2. Pagerinti specialiąją ir psichologinę pagalbą mokiniams ir mokytojams.
3. Stebėti ir vertinti individualią mokinio sėkmę.
4. Mokytojams planuojant darbo kryptis atsižvelgti į mokinių pageidavimus.

Grėsmės.

1. Mažas mokinių skaičius – grėsmė tapti progimnazija.
2. Dėl klasių mažėjimo ir mažėsiančio atlyginimo grėsmė netekti kvalifikuotų specialistų.
3. Nepakankama mokinių mokymosi motyvacija neleis pasiekti norimų ugdymo rezultatų.
4. Dėl lėšų trūkumo ribotos mokinių saviraiškos realizavimo galimybės.

IV. 2016 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Ugdymo kokybės gerinimas.

1.1. Didinti mokinių mokymosi motyvaciją ir gerinti ugdymo(si) kokybę.

1.2. Sudaryti palankias ugdymo(si) sąlygas.

1. 3. Tobulinti ir plėtoti mokytojų kompetencijas.

1.4. Tikslingai taikyti aktyviuosius mokymo metodus siekiant pamokos kokybės.

1.5. Papildyti kabinetus mokymo procesui reikalingomis vaizdinėmis, informacinėmis ir kitomis
mokymo priemonėmis.

1.6. Efektyvinti gimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimą.

1.7. Plėtoti gimnazijos įsivertinimo kultūrą.

2. Saugios, kultūringos ir modernios gimnazijos kūrimas.

2.1. Didinti mokinių užimtumo gimnazijoje nepamokiniu laiku galimybes.

2.2. Plėtoti prevencinę veiklą, užtikrinant mokinių saugumą.

2.3. Sukurti saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką gimnazijoje.



V. 2016 METŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 1 tikslas. Ugdymo kokybės gerinimas

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Laikas Uždavinio sėkmės kriterijai
1.1. Didinti mokinių 
mokymosi 
motyvaciją ir gerinti 
ugdymo(si) kokybę

1.1.1. Skatinti gabius mokinius 
dalyvauti olimpiadose, 
konkursuose ir padėti jiems 
pasiruošti.

Dalykų mokytojai
 

Visus metus Mokiniai rajono ir zoninių olimpiadų ir
konkursų,  varžybų   dalyviai  ir
prizininkai

1.1.2. Sudaryti sąlygas 
mokiniams likviduoti žinių 
spragas, mokinius konsultuojant 
individualiai.

Direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui,
dalykų mokytojai

Visus metus 2  proc.  sumažės  papildomus  (vasaros)
darbus  turinčių  mokinių  skaičius.  0,5
balo padidės pusmečių ir metiniai 5–4G
klasių pažangumo vidurkiai

1.1.3.Derinti klasių kontrolinių 
darbų laiką  iš anksto pažymint 
e. dienyne.

Direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui

Kas mėnesį 70  proc.  mokinių  kontrolinių  ir  kitų
atsiskaitomųjų darbų krūvį vertins kaip
optimalų.

1.1.4. Organizuoti Karjeros 
dieną gimnazijoje.

Karjeros koordinatorė,
bibliotekininkė

Kovo mėn. Mokiniai  ruošiami  ateičiai,  gaus
tikslingų  žinių,  padėsiančių  rinktis
tolesnę mokymosi ar veiklos kryptį.
5  proc.  abiturientų  įstos  į  pirmąsias
pasirinktas studijas.
Mokinio  tėvai gaus išsamią informaciją
apie vaiko mokymąsi, elgesį ir t.t.

1.1.5.  Tęsti karjeros planų 
ruošimą 5–8, 1G–4G klasių 
mokiniams.

Karjeros koordinatorė Visus metus

1.1.6.  Siekti, kad mokinių tėvai 
bent vieną kartą per mokslo 
metus apsilankytų gimnazijoje ir 
susitiktų su dalykų mokytojais.

Klasių vadovai Visus metus

1.1.7.  Dalyvauti  kitų  institucijų
organizuojamuose  renginiuose,
projektuose.

Klasių vadovai, 
mokytojai, 
bibliotekininkė

Visus metus Bendradarbiavimas  su  kitomis
institucijomis  didins  mokinių  saugumą
(mažės patyčių, smurto atvejų).

1.1.8. Organizuoti tradicinius 
mokinių „Metų apdovanojimus“.

Mokinių taryba,
G. Kiaunienė, 
E. Mickeliūnienė

1 pusmetis Mokiniai įtraukiami į savęs įvertinimo ir
tobulinimo procesą



1.1.9.Stebėti mokytojų pamokas 
(pradinio ugdymo efektyvumas, 
tarpdalykinė integracija, 
šiuolaikiniai mokymo metodai, 
mokinio individualios pažangos 
stebėjimas ir vertinimas).

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui

Visus metus Pamokose  didesnis  dėmesys  bus
skiriamas  efektyvių  metodų
panaudojimui,  20  proc.  mokytojų
koreguos  mokymo  procesą,
atsižvelgdami  į  mokinių  poreikius  ir
galimybes.  Visi  pradinį  ugdymą  baigę
mokiniai  mokės  daugybos  lentelę,
mokės  mokytis,  dirbti  grupėje.
Mokytojai  didesnį  dėmesį  skirs
kiekvieno  mokinio  individualios
pažangos stebėjimui ir vertinimui

1.1.10. Skatinti mokytojų 
dalyvavimą seminaruose 
mokinių motyvacijos, IKT 
taikymo pamokoje, mokinių 
pažinimo, aktyvių mokymo 
metodų taikymo  klausimais.

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui

Visus metus

1.1.11. Efektyvinti mokytojo, 
klasės vadovo, socialinės 
pedagogės bendradarbiavimą 
klasės valdymo klausimais.  

Klasių vadovai, 
Vaiko gerovės 
komisija, 
socialinė pedagogė

Visus metus Gerės  klasės  mikroklimatas.  Taps
efektyvesnė  ugdomoji veikla pamokoje.
30  proc.  sumažės  pamokose  incidentų,
reikalaujančių administracijos pagalbos.

1.1.12. Vesti atviras pamokas 
„Kolega–kolegai“.

Metodinės grupės Visus metus  Mokytojai  praves  po  vieną  vyresnieji
mokytojai ir mokytojai metodininkai po
2  atvirąsias  pamokas,  dalysis  gerąja
patirtimi

1.2. Sudaryti 
palankias ugdymo(si)
sąlygas

1.2.1. Sudaryti ugdymo planus, 
optimaliai tenkinančius 
individualius mokinių poreikius.

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui,
Gimnazijos taryba

1 pusmetis Taikomas  dalykų  mokymo
intensyvinimas.  Organizuojamos
netradicinio  ugdymo  dienos,
netradicinėse  edukacinėse  erdvėse
vedamos pamokos 

1.2.2. Tobulinti pamokų ir 
neformaliojo ugdymo užsiėmimų
tvarkaraščio sudarymą.

Direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui

Visus metus Pamokų  ir  neformaliojo  ugdymo
užsiėmimų tvarkaraštis tenkina mokinių
poreikius  ir  atitinka  BUP  ir  HN
reikalavimus.

1.2.3. Tirti mokinių poreikius 
renkantis dorinį ugdymą, 
užsienio kalbas, dalykų 
modulius, atskirus dalykus 3G–
4G klasėse.

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui, 
klasių vadovai

2 pusmetis 5  proc.  padaugės  gerai  ir  labai  gerai
besimokančių mokinių.



1.2.4. Pasiruošti ir vykdyti  4 ir 8
klasių mokinių diagnostinius 
testus.

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui,
dalykų mokytojai

2 pusmetis Bus nustatytos žinių, gebėjimų spragos. 
Bus galima palyginti savo ir kitų 
mokyklų rezultatus. Išanalizavus 
rezultatus, bus galima koreguoti 
teminius planus ir mokymo metodus.

1.2.5. Gerinti ilgalaikių teminių 
planų rengimo kokybę, derinant 
ugdymo turinį ir integravimą 
atskirose klasių grupėse.

Metodinė taryba, 
metodinės grupės

Visus metus Vykdomas  realus  dalykų  turinio
integravimas. Mažėja mokymosi krūvis.

1.2.6. Vesti pamokas įvairiose 
edukacinėse erdvėse 
(muziejuose, gimnazijos 
bibliotekoje,  gimnazijos kieme, 
Sporto mokyklos baseine ir kt.)

Dalykų mokytojai, 
metodinių grupių 
vadovai,
bibliotekininkė

Visus metus Besikeičianti  edukacinė  aplinka
teigiamai  veikia  mokinius.  Mokiniai
kūrybiškai  taiko  įgytas  žinias.  Plečiasi
mokinių akiratis.
Bibliotekininkė veda po 1 susipažinimo 
su bibliotekos sistema pamokėlę 
priešmokyklinukams, 1–4 kl. ir 5 kl. 
mokiniams.

 1.3. Tobulinti ir 
plėtoti mokytojų 
kompetencijas

1.3.1. Vykdyti mokytojų  
kvalifikacijos tobulinimo 
programą  pagal gimnazijos 
tikslus.

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui, 
metodinė taryba

Visus metus Mokytojai įgyja kompetencijų mokinių 
motyvacijos skatinimo, aktyvių 
mokymo metodų taikymo, IKT taikymo 
pamokoje, mokinio psichologinio 
pažinimo, vaikų, mokinių įsivertinimo ir
vertinimo klausimais.

1.3.2. Vykdyti mokytojų ir 
pagalbos mokiniui specialistų 
atestaciją pagal patvirtintą planą.

Direktorius,
Atestacijos komisija

Visus metus 1–3 mokytojams  per  metus  suteikiama
aukštesnė kvalifikacinė kategorija.

1.4. Tikslingai taikyti
aktyviuosius 
mokymo metodus 

1.4.1. Taikyti aktyviuosius 
ugdymo metodus pamokoje.

Metodinė taryba,
metodinės grupės 

Visus metus Mokytojai  taiko  aktyviuosius  ugdymo
metodus.  Mokiniai  įgyja  įgūdžių  dirbti
komandoje, grupėje.



siekiant pamokos 
kokybės

1.4.2.  Bendradarbiauti   su
rajono,  šalies  bei  užsienio
ugdymo  įstaigomis,  siekiant
pasidalinti gerąja darbo patirtimi.

Metodinė taryba, 
direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui

Visus metus Susitikimai  su  rajono,  šalies,  užsienio
ugdymo  įstaigų  atstovais.  Sklaida
gimnazijos  interneto  svetainėje,
žiniasklaidoje.

1.5. Papildyti 
kabinetus mokymo 
procesui 
reikalingomis 
vaizdinėmis, 
informacinėmis ir 
kitomis mokymo 
priemonėmis

1.5.1. Aprūpinti ugdymo 
priemonėmis mokomuosius 
kabinetus pagal mokytojų 
apklausoje nustatytą poreikį.

Gimnazijos vadovai,
kabinetų vadovai

Visus metus Pagal  gimnazijos  finansines  galimybes
kabinetai  aprūpinti  ugdymo
priemonėmis.

1.5.2. Įsigyti reikalingus 
vadovėlius, pedagoginę, grožinę 
ir kt. literatūrą.

Direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui, 
bibliotekininkė

Visus metus Visi  mokiniai  aprūpinti  vadovėliais.
Nuolat  atnaujinamas,  papildomas
grožinės,  pedagoginės  ir  kt.  literatūros
fondas.

1.6. Efektyvinti 
gimnazijos 
bendruomenės narių 
bendradarbiavimą

1.6.1. Organizuoti Kaziuko 
mugę, Motinos dieną, Mokyklos 
dieną, Kalėdų karnavalą, Tėvų 
dieną, Šiaurės  šalių bibliotekų 
savaitę, Metų knygos rinkimus, 
Nacionalinę Lietuvos bibliotekų 
savaitę, kelionę į Vilniaus knygų 
mugę, rašytojų jubiliejines 
popietes, susitikimus su 
rašytojais ir buvusiais mokyklos 
mokiniais, naktinius skaitymus ir
kitus renginius.

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui,
metodinės grupės, 
bibliotekininkė

Visus metus Gimnazijos  veiklos  įsivertinime
atsispindės  bendruomenės  teigiamas
požiūris  į  gimnaziją.  Keisis  tėvų
požiūris į gimnazijos veiklą (ne mažiau
kaip 80 proc. vertins gerai).

1.6.2. Organizuoti atvirų durų 
dienas būsimiesiems 
priešmokyklinukams, 1-okams, 
5-okams ir jų tėvams.

Direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui, 
pradinių klasių 
mokytojos

1, 2 pusmetis

1.6.3.Atlikti tėvų poreikių ir 
gimnazijos veiklos vertinimo 
tyrimą.

Direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui, 
metodinė taryba

2 pusmetis

1.6.4. Vykdyti tėvų pedagoginį 
švietimą.

Visus metus Perskaitytos mokinių tėvų pageidavimus
atitinkančios  paskaitos  ir  vykdytos
specialistų konsultacijos.



1.6.5. Plėtoti gimnazijos 
muziejų.

Direktorius, 
neformaliojo ugdymo 
mokytoja V. 
Jareckienė

Visus metus Parengti  nuostatai,  renkami  eksponatai
ir rengiami jų aprašymai.

1.7. Plėtoti 
gimnazijos 
įsivertinimo kultūrą

1.7.1. Vykdyti gimnazijos 
veiklos įsivertinimą.

Direktoriaus 
pavaduotoja  ugdymui,
veiklos įsivertinimo 
grupė

Visus metus Gauta  informacija  panaudojama
gimnazijos  veiklos  tobulinimui
(planuojant  ugdymo  procesą,  tyrimus,
apklausas,  sudarant  metinį  veiklos
planą).

1.7.2. Vykdyti mokytojų, klasės 
vadovų veiklos įsivertinimą, 
numatant tobulinimosi kryptis.

Direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui, 
metodinių grupių 
pirmininkai

Visus metus Sistemingas  mokytojų  įsivertinimas
skatins  mokytojus  tikslingai  tobulinti
savo kompetencijas, siekti asmeninės ir
mokinių pažangos.

 2 tikslas. Saugios, kultūringos ir modernios gimnazijos kūrimas

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Laikas Uždavinio sėkmės kriterijai
2.1. Didinti mokinių 
užimtumo 
gimnazijoje 
nepamokiniu laiku 
galimybes

2.1.1. Ugdyti mokinių 
demokratines tradicijas per 
savivaldą.

Mokinių taryba Visus metus Mokiniai taps aktyvesni, išmoks 
bendradarbiauti. Mokiniai tikslingai leis 
laisvalaikį, bus sveikesni, fiziškai 
stipresni.2.1.2.  Sudaryti  sąlygas

mokiniams  sportuoti  vakarais:
sporto salėje, treniruoklių salėje,
stadione.

Direktorius Visus metus

2.2. Plėtoti 
prevencinę veiklą, 
užtikrinant mokinių 
saugumą

2.2.1. Užtikrinti tvarką, drausmę 
ir  atsakomybę gimnazijoje.

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui,
klasių vadovai,
socialinė pedagogė,
mokinių tėvai 
(globėjai)

Visus metus Kasmet  rengiami  projektai,
įgyvendinami,  įvertinami.  Sukurta
saugi, kultūringa, tvarkinga ugdymo(si)
aplinka.  Ugdomos  vertybės  paremtos
dorinėmis nuostatomis, pagarba žmogui,
jo  patirčiai,  senoms  ir  kuriamoms
tradicijoms.



2.2.2. Tobulinti ir plėtoti 
vientisą, kokybišką ir savalaikę 
socialinės, psichologinės, 
pedagoginės pagalbos teikimo 
sistemą.

Pagalbos mokiniui 
specialistai,
Vaiko gerovės 
komisija,
klasių vadovai

Visus metus Pagerėjęs pamokų lankymas (10 proc.),
padidėjusi  mokinių  mokymosi
motyvacija.
Pagerėjęs gimnazijos įvaizdis.
Mokiniai  noriai  lanko  gimnaziją  ir
jaučiasi saugūs.

2.2.3. Vykdyti „Zipio draugų“, 
„Įveikiame kartu“ ir kitas 
žalingų įpročių prevencijos  ir 
sveikatinimo programas ir 
projektus, įtraukiant į jas rizikos 
grupės mokinius. 

Pagalbos mokiniui 
specialistai,
klasių vadovai,
mokinių taryba,
mokytojai

Visus metus 10 procentų sumažėjęs patyčių skaičius
gimnazijoje.  Sumažėjęs  rizikos  grupės
vaikų skaičius.
Laiku  atpažįstami  specialiųjų  poreikių
turintys mokiniai.

2.2.4. Bendradarbiauti su 
viešosios tvarkos palaikymo 
institucijomis.

Direktorius,
klasių vadovai,
pagalbos mokiniui 
specialistai,
Vaiko gerovės 
komisija

Visus metus Vyksta  intensyvus  ir  sistemingas
bendradarbiavimas tarp institucijų.

2.2.5. Organizuoti mokinių 
užimtumą vasaros atostogų metu

Dalykų mokytojai,
pagalbos mokiniui 
specialistai

Birželio mėn. Parengta  ir  įvykdyta  vaikų  vasaros
socializacijos programa.

2.3. Sukurti saugią ir 
sveiką ugdymo(si) 
aplinką gimnazijoje

2.3.1. Aptverti tvora dalį 
gimnazijos teritorijos.

Direktoriaus 
pavaduotojas ūkiui
 

2 pusmetis Mažės  probleminių  situacijų,  susijusių
su  smurto  ir  patyčių  apraiškomis.
Nebebus  gadinamas  gimnazijos  turtas,
išvažinėjama stadiono veja. 

2.3.2. Pagražinti gimnazijos 
aplinką, fojė įrengti laisvalaikio 
zoną

Direktoriaus 
pavaduotojas ūkiui, 
mokinių taryba

Visus metus Pasodintos gėlės prie paradinio įėjimo ir
vidiniame  kieme,  sutvarkyta  veja  prie
gimnazijos  priestato.  Įrengta  moderni
laisvalaikio zona fojė.



  2.3.3. Bendradarbiauti su 
Visuomenės sveikatos centru, 
kitomis visuomenės sveikata 
besirūpinančiomis institucijomis.

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui, 
sveikatos priežiūros 
specialistė,
klasių vadovai

Visus metus Ugdomas  sveikai  gyvenantis,
ekologiškai  mąstantis  žmogus.  Bendri
renginiai,  aktyviai  propaguojamas
sveikas  gyvenimo  būdas,  atliekami
diagnostiniai  sveikatos  būklės  tyrimai,
skaitomos  paskaitos,  vedami  seminarai
mokytojams.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
1. Gimnazijos veiklos planas konkretinamas gimnazijos tarybos,  mokytojų tarybos,  metodinės tarybos posėdžių planuose, metodinių grupių,
komisijų ir darbo grupių, bibliotekininkės planuose.

2. Veiklos plano įgyvendinimą koordinuoja direktoriaus pavaduotojai.

3. Veiklos plano priežiūrą vykdo direktorius.

4. Už veiklos plano vykdymą atsiskaitoma gimnazijos savivaldos institucijoms, steigėjui.

_______________________________________
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