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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 Pasvalio  r.  Pumpėnų  gimnazijos  2018  metų  veiklos  planas  parengtas  vykdant
gimnazijos 2017–2019 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą gimnazijos direktoriaus 2017 m.
vasario 2 d. įsakymu Nr. V-42 „Dėl Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos 2017–2019 metų strateginio
veiklos  plano patvirtinimo“,  atsižvelgus  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, Pušaloto ir kitų seniūnijų
gyventojų  ugdymosi  poreikius,  laiduoti  ugdymo programų vykdymą,  per  neformaliojo  švietimo
programas vykdyti neformalųjį švietimą, 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 2018 m.
sausio 19 d. įsakymas Nr. V-19 „Dėl darbo grupės 2018 metų veiklos planui parengti sudarymo“).
Planui pritarė gimnazijos taryba.

II. 2017 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS ANALIZĖ

       2017 m. gimnazijos veiklos plane buvo numatyti du metiniai veiklos tikslai: 

1. Ugdymo kokybės gerinimas. 
2016–2017 mokslo metais Pumpėnų gimnazija vykdė ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio,

pagrindinio  ir  vidurinio  ugdymo  programas.  Kalno  skyriuje  buvo  vykdoma  ikimokyklinio  ir
priešmokyklinio ugdymo programa. 

       2016–2017  mokslo  metus  sėkmingai  baigė  ir  pradinio,  pagrindinio  išsilavinimo
pažymėjimus gavo 100 procentų mokinių.  Sėkmingai baigė vidurinio ugdymo programą, išlaikė
egzaminus ir gavo brandos atestatus 88 procentai abiturientų, 2 mokiniai gavo mokymosi pasiekimų
pažymėjimus.

       Bendras gimnazijos bendrojo ugdymo klasių vidurkis atitinka pagrindinį pasiekimų
lygmenį  (yra  lygus  7,11),  mokymosi  pažangumas  99,11  %.  Gimnazijos  mokinių  pažangumas,
lyginat  su  ankstesniais  mokslo  metais,  pagerėjo  1,61  %.   Palyginus  su  2016  metais  vidurkis
padidėjo 0,11.  

       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 dviejų
pasirinktų dalykų žinias ir įgūdžius, įgyti naujų kompetencijų. Mokiniai  individualius gebėjimus
realizavo  dalyvaudami  tarptautiniuose  konkursuose  „Olympis“,  „Kengūra“,  „Bebras“,  „Kalbų
kengūra“. 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.
Palyginus 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų mokinių pasiekimus,  buvo pastebėta,  kad nuo
3,29%  (2015  m.)  iki  5,8%  (2016  m.)   buvo  padaugėję  papildomus  (vasaros)  darbus  turinčių
mokinių, bet 2017 m. vasaros darbai nebuvo paskirti nė vienam mokiniui. Remiantis 4 ir 8 klasių
Nacionalinio  mokinių  pasiekimų  patikrinimo  rezultatais  pakoreguoti  ilgalaikiai  dalykų  teminiai
planai, skirti dalykų moduliai.

      Specialiųjų  poreikių  turintiems  mokiniams  pagalbą  teikė  specialioji  ir  socialinė
pedagogės,  logopedė,  mokytojo  padėjėja,  ikimokyklinio  ugdymo  auklėtojų  padėjėjos  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 (direktoriaus 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. 
                   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. 

      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, atlieka kitas su vaiko gerove susijusias
funkcijas.  Komisija  nuolat  veikianti,  2017  m.  organizuota  14  VGK  posėdžių,  kuriuose  buvo
sprendžiamos mokinių lankomumo, pažangumo, elgesio taisyklių pažeidimų, tarpusavio santykių
problemos.

       Gimnazija aktyviai bendradarbiauja su socialiniais partneriais: Pasvalio ŠPT, Pumpėnų
bendruomene, Pumpėnų seniūnija, Pumpėnų parapijos kunigais ir vienuolėmis, Lavėnų socialinės
globos  namais,  Bauskės  rajono  Ozolainės  pagrindine  mokykla,  Pasvalio  rajono  mokyklomis,
Policijos komisariatu, Sostinės krepšinio mokykla. 

      2. Saugios, kultūringos ir modernios gimnazijos 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.  Devintus  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.

      Kasmet stengiamasi įsigyti naujų vadovėlių, metodinės, grožinės literatūros. Mokiniai
visi  yra  aprūpinti  vadovėliais,  patys  privalo  įsigyti  tik  pratybų  sąsiuvinius.  2017  metais  buvo
nupirktas  vaizdo  projektorius  aktų  salei,  4  kompiuteriai  pradinėms  klasėms,  1  bibliotekai,  1
priešmokyklinio  ugdymo grupei,  1 istorijos  kabinetui,  2 ekranai  aktų salei  ir  tikybos kabinetui.
Mokytojų  kambarys  aprūpintas  spausdintuvu  ir  kopijavimo  aparatu.  Mokytojai  aprūpinami
kopijavimo popieriumi ir rašikliais baltai lentai. Visi kabinetai aprūpinti kompiuteriais su interneto
prieiga  ir  vaizdo  projektoriais.  Mokinių  poilsio  zonai  plėsti  nupirkti  4  komplektai  sublokuotų
kėdžių,  pradinėms klasėms nupirktas stalo futbolo žaidimas.  Nepavyko dėl lėšų trūkumo įsigyti
išmaniosios lentos bei įrengti bent vienos klasės, aprūpintos planšetėmis.



                 Vakarais sporto salėje ir treniruoklių salėje gali sportuoti ne tik mokiniai, bet ir suaugę
miestelio  gyventojai.  Tęsiasi  bendradarbiavimas  su  Sporto  mokykla,  šios  mokyklos  treneris
organizuoja  rankinio  treniruotes  mūsų  mokyklos  mokiniams.  „Sostinės  krepšinio  mokykla“
finansuoja krepšinio treniruotes ir išvykas į varžybas mūsų gimnazijos mokiniams.  

III. GIMNAZIJOS VEIKLOS ĮVERTINIMAS
(SSGG matrica)

               Stiprybės.

1. Geri ryšiai su socialiniais partneriais.
2. Stabilus, reikalingą kvalifikaciją turintis mokytojų kolektyvas.
3. Puoselėjamos mokyklos tradicijos.
4. Efektyvi socialinė ir specialioji pagalba mokiniams. 

   Silpnybės.

1. Nepakankamai geri mokinių pasiekimai.
2. Mažas tėvų įsitraukimas į mokyklos ugdomąją veiklą.
3. Nepakankama mokytojų projektinė veikla.
4. Trūksta šiuolaikinių mokymo priemonių.

Galimybės.

1. Įrengti bent vieną šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis aprūpintą klasę.
2. Suremontuoti visus kabinetus.
3. Gerinti mokinių motyvaciją.

Grėsmės.

1. Mažas mokinių skaičius – grėsmė prarasti gimnazijos statusą.
2. Dėl neaiškios mokyklos perspektyvos grėsmė netekti kvalifikuotų specialistų.
3. Nepakankamas finansavimas neleis mokiniams suteikti psichologinės pagalbos.

IV. 2018 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS TIKSLAI 

Veiklos prioritetai-strateginiai tikslai:

1. Veiksmingo ir kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas.

1.1. Tikslas. Suteikti kokybišką išsilavinimą, atsižvelgiant į mokinių mokymosi stilių, 
tikslus, pažangą ir pasiekimus.
1.2. Tikslas. Siekti kiekvieno mokytojo veiklos kokybės.
1.3. Tikslas. Ugdyti mokinius atsižvelgiant į jų gebėjimus, galimybes, poreikius.

2. Gimnazijos kultūros ir tradicijų puoselėjimas.

2.1. Tikslas. Skatinti pasididžiavimą gimnazija, ugdyti patriotinius jausmus bei pilietiškumą.
2.2. Tikslas. Tobulinti neformalųjį švietimą.
2.3. Tikslas. Plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą su vietos bendruomene, vykdant 
gimnazijos mokinių ir jų tėvų švietimą.

3. Saugios ir estetiškos ugdymosi aplinkos formavimas.



3.1. Tikslas. Plėtoti saugias ir estetiškas edukacines erdves.
3.2. Tikslas. Kurti saugią gimnazijos aplinką.



V. 2018 METŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

1. Strateginis tikslas. Veiksmingo ir kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas.

1.1. Tikslas. Suteikti kokybišką išsilavinimą, atsižvelgiant į mokinių mokymosi stilių, tikslus, pažangą ir pasiekimus.

Uždavinys Priemonė Sėkmės kriterijus
Pasiekimo

laikas
Atsakingi

Lėšų šaltinis

2018  
(tūkst. Eur)

1.1.1. Sudaryti 
sąlygas 
mokiniams gauti 
kokybišką 
ugdymą, didinti 
mokymo(si) 
patrauklumą ir 
efektyvumą.

1. Naudojantis gimnazijos 
pažangos ir pasiekimų 
vertinimo sistema sekti 
kiekvieno mokinio 
individualią pažangą ir esant 
reikalui ją koreguoti

1 procentu gerėja 
individualūs mokinių 
pasiekimai.

2018 m. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Kvedarienė.

MK
348,0

2. Sudaryti galimybę gabiems,
iniciatyviems mokiniams 
padėti klasės draugams 
suprasti ir atlikti užduotis.

5 procentai mokinių 
įsijungia į pagalbos 
modelio diegimą. 
Mokiniai padeda vieni 
kitiems siekti geresnių 
ugdymosi rezultatų.

2018 m. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Kvedarienė.

3. Pamokoje taikyti grupinį 
darbą, darbą poromis, naudoti 
IT, diferencijuoti užduotis ir 
kt.

1 procentu  pagerėja 
bendras mokinių 
pažangumas.

2018 m. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Kvedarienė.

1.1.2. Užtikrinti 
ugdymo turinio 
pateikimo 
įvairovę.

1. Parengti ir pristatyti klasės 
ir mokyklos projektus

Kiekviena 1–4G klasė 
per mokslo metus 
įvykdo bent po 1 
projektą.

2018 m. Direktorius, direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui L. 
Kvedarienė.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

0,2

2. Edukacinius užsiėmimus 
vesti Pasvalio Krašto 
muziejuje, Žadeikių B. 

Kiekviena klasė per 
mokslo metus bent po 3 
pamokas veda ne 

2018 m. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Kvedarienė.



Brazdžionio edukaciniame 
centre, Sporto mokykloje, 
gamtoje,  kitose ugdymo 
įstaigose ir kt.

gimnazijoje.

1.2. Tikslas. Siekti kiekvieno mokytojo veiklos kokybės.

Uždavinys Priemonė Sėkmės kriterijus
Pasiekimo

laikas
Atsakingi

Lėšų šaltinis

2018 
(tūkst. Eur)

1.2.1. Orientuoti 
mokytojo veiklą 
pamokoje į 
mokinių 
pasiekimus ir 
pažangą.

1. Parengti lietuvių kalbos, 
matematikos, anglų kalbos 
modulių ir vokiečių kalbos 
3G–4G  klasėms 
pasirenkamojo dalyko 
programas.

Visiškai tenkinami 
mokinių poreikiai 
(kasmet gimnazinių 
klasių mokiniams 
siūloma po 4 modulius 
ir bent vieną naują 
pasirenkamąjį dalyką).

2018 m. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Kvedarienė.

MK
0,5

1.2.2. Tobulinti 
mokytojų 
skatinimo 
sistemą.

1. Mokytojų skatinimas 
padėkomis, išvykomis, 
premijomis, darbo sąlygų 
gerinimu.

Kasmet per Mokyklos 
dieną, pasibaigus 
mokslo metams 
mokytojai apdovanojami
padėkos raštais. Kasmet 
per Mokytojo dieną 
organizuojama išvyka. 
Baigiantis metams, esant
lėšų, skiriamos 
premijos.

2018 m. Direktorius A. 
Matuzevičius, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui L. 
Kvedarienė, gimnazijos 
tarybos pirmininkė L. 
Noreikienė

MK
1,3

1.2.3. Vykdyti 
tikslingą 
mokytojų 
profesinį 
tobulėjimą.

1. Mokytojai ir pagalbos 
mokiniui specialistai 
kvalifikaciją kelia pagal 
tokius prioritetus:
 Šiuolaikinė pamoka;
 Mokinių mokymosi 
motyvacijos kėlimas;
 IT pamokoje;

85 procentai mokytojų 
kvalifikaciją kelia pagal 
gimnazijos numatytus 
prioritetus. Per metus 
vienam mokytojui 
vidutiniškai tenka ne 
mažiau kaip 3 dienos 

2018 m. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Kvedarienė.

MK
1,8



 Mokinių vertinimas ir 
įsivertinimas.

kvalifikacijai kelti.

1.3. Tikslas. Ugdyti mokinius atsižvelgiant į jų gebėjimus, galimybes, poreikius.

Uždavinys Priemonė Sėkmės kriterijus Pasiekimo laikas Atsakingi
Lėšų šaltinis

2018
(tūkst. Eur)

1.3.1. Tobulinti 
tėvų 
informavimo apie
vaikų ugdymosi 
rezultatus 
sistemą.

1. Klasių vadovai kartą per 2 
savaites tikrina, kaip dažnai 
tėvai jungiasi prie e. dienyno. 
Neturintiems galimybių 
prisijungti prie e. dienyno 
teikia informaciją apie 
pusmečių rezultatus raštu.

Visi tėvai gauna 
informaciją apie vaikų 
ugdymąsi.  

2018 m. Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Kvedarienė, 
kompiuterinių sistemų 
specialistas R. Morkūnas. MK

0,1

1.3.2. Skatinti 
pažangius 
mokinius 
vadovaujantis 
mokykloje 
nustatyta tvarka.

1. Ekskursijų organizavimas, 
padėkos, pagyrimo raštų 
įteikimas pažangiausiems ir 
aktyviausiems mokiniams. 
Geriausiai baigusių pusmetį ir
mokslo metus eilės sudarymas
ir paskelbimas mokyklos 
interneto svetainėje.

Padėkos raštų 
mokiniams įteikimas 
Mokyklos dienos 
šventės ir bendrų 
susirinkimų metu. 
Pagyrimo raštų 
įteikimas pasibaigus 
mokslo metams. 
Ekskursijos 
organizavimas vieną 
kartą per mokslo metus.

2018 m. Gimnazijos tarybos 
pirmininkė L. 
Noreikienė, direktorius 
A. Matuzevičius, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Kvedarienė. MK

0,3

1.3.3. Teikti 
mokiniams 
socialinę 
pedagoginę, 
specialiąją 
pedagoginę, 
psichologinę 
pagalbą.

1. Teikti socialinę pedagoginę
pagalbą.

2. Teikti specialiąją 
pedagoginę pagalbą.

3. Teikti logopedinę pagalbą.

4. Organizuoti psichologinės 
pagalbos teikimą.

85 procentai vaikų ir 
mokinių nepatiria 
patyčių. Visi 
specialiųjų poreikių 
vaikai ir mokiniai 
gauna reikalingą 
pagalbą, įgyja daugiau 
pasitikėjimo savo 
jėgomis. 90 procentų 
specialiųjų poreikių 

2018 m. Direktorius A. 
Matuzevičius, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Kvedarienė.

MK
27,8



mokinių sėkmingai 
mokosi gimnazijoje 
arba tęsia mokslą kitose
ugdymo įstaigose.

1.3.4. Plėtoti 
mokinių ir jų 
tėvų profesinį 
informavimą ir 
konsultavimą.

1. Vykdyti tiriamąją veiklą, 
mokinių testavimą. 
Organizuoti 2G–4G klasių 
mokinių išvykas į Darbo 
biržą.

2. Organizuoti susitikimus su 
įvairių profesijų, mokymo 
įstaigų atstovais.

3. Organizuoti profesinio 
veiklinimo išvykas per 
technologijų pamokas 

Sudarytos 
bendradarbiavimo 
sutartys su įvairiomis 
mokymo įstaigomis, 
darbo birža. 90 
procentų gimnazinių 
klasių mokinių žino 
profesijos pasirinkimo 
galimybes.

2018 m. Socialinė pedagogė G. 
Kiaunienė, technologijų 
mokytojai D. 
Augustinienė ir V. 
Skinderskis, 
bibliotekininkė V. 
Čeponienė MK

0,3

1.3.5. Tobulinti 
mokinių 
sveikatinimo ir 
nusikaltimų 
prevencijos 
sistemą

1. Prevencinių projektų, 
akcijų, konkursų, tyrimų 
vykdymas.
2. Socialinio pedagogo, 
psichologų, visuomenės 
sveikatos specialisto paskaitų,
konsultacijų mokiniams, jų 
tėvams organizavimas.
3. VGK veiklos vykdymas.
4. Mokytojų dalyvavimas 
kursuose, seminaruose darbo 
su hiperaktyviais, emocijų 
nevaldančiais vaikais 
klausimais.
5. Aktyviai dalyvauti sveikatą
stiprinančių mokyklų tinkle.

Sėkmingai formuojami 
sveikos gyvensenos 
įgūdžiai bei kuriama 
sveika aplinka 
mokykloje. 
Formuojamas teigiamas
elgesys, gerėja 
mokymosi motyvacija. 
Sudarytos sąlygos 
mokiniams lankyti 
dziudo, rankinio, 
krepšinio, futbolo 
būrelius, sportuoti 
vakarais.

2018 m. Direktorius A. 
Matuzevičius, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Kvedarienė, 
socialinė pedagogė G. 
Kiaunienė, mokytojos E. 
Mickeliūnienė, D. 
Šatienė, visuomenės 
sveikatos specialistė D. 
Čingaitė.

MK
1,0

1.3.6. Teikti 
pagalbą socialiai 
apleistiems ir 

1. Bendradarbiavimas su 
juridiniais ir fiziniais 
asmenimis, teikiančiais 

96 procentams mokinių
laiku suteikiama 
socialinė pedagoginė 

2018 m. Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Kvedarienė, 
socialinė pedagogė G. 

Savivaldybės
biudžeto lėšos

11,1



socialiai 
remtiniems 
mokiniams

paramą. 
2. Dalyvavimas socialinėse 
programose, labdaros akcijų 
rengimas.

pagalba, sukurta sveika,
saugi aplinka 
mokykloje. 
Suorganizuota bent 
viena labdaros, 
paramos akcija per 
mokslo metus.

Kiaunienė, tikybos 
mokytoja R. 
Martinkėnienė.

2. Strateginis tikslas. Gimnazijos kultūros ir tradicijų puoselėjimas.

2.1. Tikslas. Skatinti pasididžiavimą gimnazija, ugdyti patriotinius jausmus bei pilietiškumą.

Uždavinys Priemonė Sėkmės kriterijus Pasiekimo laikas Atsakingi
Lėšų šaltinis

2018
(tūkst. Eur)

2.1.1. Kurti savitą
gimnazijos 
kultūrą.

1. Senųjų gimnazijos tradicijų
puoselėjimas ir turtinimas.

2. Gimnazijos istorijos faktų 
fiksavimas ir sisteminimas, 
muziejaus veiklos 
aktyvinimas.

85 procentai tėvų, 
mokinių ir mokytojų 
patenkinti gimnazijos 
veikla.

2018 m. Direktorius A. 
Matuzevičius, 
Gimnazijos tarybos 
pirmininkė L. 
Noreikienė, 
bibliotekininkė V. 
Čeponienė.

_

2.1.2. Ugdyti 
mokinių 
patriotinius 
jausmus, 
remiantis 
miestelio istorija.

1. Pamokų vedimas mokyklos
muziejuje.

2. Dalyvavimas miestelio 
bendruomenės renginiuose.

Kiekviena klasė bent 
kartą per metus 
apsilanko muziejuje.

Dalyvavimas bent 2 
renginiuose per metus.

2018 m. Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Kvedarienė, 
bibliotekininkė V. 
Čeponienė.

_

2.2. Tikslas. Tobulinti neformalųjį švietimą

Uždavinys Priemonė Sėkmės kriterijus Pasiekimo laikas Atsakingi
Lėšų šaltinis

2018
(tūkst. Eur)

2.2.1. Projektinės 1. Vykdyti projektinę veiklą Įvykdomas bent vienas 2018 m. Direktorius A. Projektų lėšos



veiklos 
vykdymas.

rajono mastu.

2. Vykdyti ar dalyvauti 
projektinėje veikloje šalies 
mastu.

projektas rajono mastu 
ir dalyvaujama bent 
viename šalies mastu 
per metus.

Matuzevičius, mokytojai.

2.2.2. Ieškoti 
naujų partnerių 
bendrai veiklai.

1. Pasirašyti 
bendradarbiavimo sutartis.

2. Organizuoti bendrus 
renginius.

3. Teikti paraišką projektui 
„Renkuosi mokyti“.

Per metus pasirašoma 
bent viena 
bendradarbiavimo 
sutartis.

Bent vienas bendras 
renginys su partneriais.

2018 m. Direktorius A. 
Matuzevičius, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Kvedarienė. _

2.2.3. Plėtoti 
neformalųjį 
švietimą.

1. Plėsti būrelių pasiūlą 
mokiniams.

2. Tęsti bendradarbiavimą su 
sportinę, meninę veiklą 
vykdančiomis 
organizacijomis.

Panaudojama ne 
mažiau kaip 85 
procentai  
neformaliajam 
švietimui skirtų 
ugdymo plano valandų. 

Neformaliojo švietimo 
užsiėmimus lanko ne 
mažiau kaip 70 
procentų 1–4G klasių 
mokinių.

2018 m. Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Kvedarienė.

MK lėšos

10,0

Partnerių lėšos

2.3. Tikslas. Plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą su vietos bendruomene, vykdant gimnazijos mokinių ir jų tėvų švietimą.

Uždavinys Priemonė Sėkmės kriterijus Pasiekimo laikas Atsakingi
Lėšų šaltinis

2018
(tūkst. Eur)

2.3.1. Įjungti į 
gimnazijos veiklą 
mokinių tėvus ir 
kitus miestelio 
bendruomenės 

1. Bendrai vykdyti akcijas, 
projektus, švęsti valstybines 
šventes.

2. Sudaryti sąlygas vakarais 

Įvykdyti bent 2 
renginiai per metus.

Ne mažiau kaip 20 
bendruomenės narių 

2018 m. Direktorius A. 
Matuzevičius, 
Gimnazijos tarybos 
pirmininkė L. 

Savivaldybės
biudžeto lėšos

1,5



narius. miestelio gyventojams 
naudotis sporto ir treniruoklių
salėmis, futbolo stadionu.

nuolat naudojasi sporto 
ir treniruoklių salėmis, 
futbolo stadionu.

Noreikienė.

2.3.2. Aktyviau 
bendradarbiauti 
su tėvais 
organizuojant 
ugdomąją veiklą.

1. Bendrų tėvų susirinkimų 
organizavimas. Paskaitų jiems
aktualiomis temomis 
skaitymas.

2. Sudaryti galimybę tėvams 
dalyvauti pamokose, kitoje 
veikloje, neformaliojo 
švietimo veikloje.

60 procentų tėvų 
dalyvauja bendruose 
susirinkimuose.

5 mokytojai ir 
auklėtojai per metus 
organizuoja atviras 
pamokas (užsiėmimus) 
tėvams.

2018 m. Direktorius A. 
Matuzevičius, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Kvedarienė, 
mokytojai _

3. Strateginis tikslas. Saugios ir estetiškos ugdymo(si) aplinkos formavimas.

3.1. Tikslas. Plėtoti saugias ir estetiškas edukacines erdves.

Uždavinys Priemonė Sėkmės kriterijus Pasiekimo laikas Atsakingi
Lėšų šaltinis

2018
(tūkst. Eur)

3.1.1. Sukurti 
mokiniams 
saugesnę ir 
modernesnę 
aplinką.

1. Plėtoti mokinių poilsio 
zoną.

2. Suremontuoti kabinetus.

3. Atnaujinti krepšinio 
aikštelės įrangą.

Pirmo aukšto 
vestibiulyje  mokiniams
įrengta poilsio zona 
skirta įvairaus amžiaus, 
įvairių pomėgių 
vaikams.

Suremontuoti fizikos, 
chemijos ir kūno 
kultūros kabinetai.

Atnaujinti krepšinio 
aikštelės krepšinio 
stovai ir lentos.

2018 m. Direktorius A. 
Matuzevičius, 
direktoriaus 
pavaduotojas ūkiui V. 
Cucėnas.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

7,0



3.1.2. Aprūpinti 
kabinetus 
šiuolaikinėmis 
mokymo 
priemonėmis.

1. Įrengti vieną klasę, 
aprūpintą IKT ir išmaniąja 
lenta.

2. Aprūpinti mokytojus 
pageidaujamomis mokymo 
priemonėmis ir baldais.

Įrengta viena klasė, 
aprūpinta išmaniąja 
lenta su ugdymo 
programų paketu.

Patenkinta 90 procentų 
mokytojų mokymo 
priemonių poreikio.

2018 m. Direktorius A. 
Matuzevičius, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Kvedarienė. MK lėšos

2,4

3.2. Tikslas. Kurti saugią gimnazijos aplinką.

Uždavinys Priemonė Sėkmės kriterijus Pasiekimo laikas Atsakingi
Lėšų šaltinis

2018
(tūkst. Eur)

3.2.1. Sutvarkyti 
laiptus ir 
aikšteles.

1. Plėsti edukacines erdves 
prie senojo pastato ir 
vidiniame kieme.

2. Sutvarkyti laiptus prie 
senojo pastato.

Pasodintos gėlės, 
dekoratyviniai augalai, 
atnaujinta veja.

Trinkelėmis iškloti 
laiptai prie senojo 
pastato.

2018 m. Direktorius A. 
Matuzevičius, 
direktoriaus 
pavaduotojas ūkiui V. 
Cucėnas.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

1,0

3.2.2. Siekti, kad 
būtų įvykdytas 
katilinės 
remontas, 
pakeistas katilai.

1. Kreiptis į Savivaldybę dėl 
katilinės remontui reikalingų 
lėšų skyrimo.

Suremontuota katilinė. 
Pastatyti katilai, 
kūrenami pjuvenų 
granulėmis. 

2018 m. Direktorius A. 
Matuzevičius, 
direktoriaus 
pavaduotojas ūkiui V. 
Cucėnas.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

100,0

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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