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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 Pasvalio  r.  Pumpėnų  gimnazijos  2019  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 2019 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. V-6 „Dėl darbo grupės 2019
metų veiklos planui parengti sudarymo“). Planui pritarė gimnazijos taryba.

II. 2018 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS ANALIZĖ

          2018 m. gimnazijos veiklos plane buvo numatyti trys metiniai veiklos tikslai: 
1.1.  Tikslas.  Suteikti  kokybišką  išsilavinimą,  atsižvelgiant  į  mokinių  mokymosi  stilių,  tikslus,  pažangą  ir  pasiekimus .
Įgyvendinant  šį  uždavinį  buvo  numatytos  ir  įgyvendinamos  trys  priemonės.

Siekiant  gimnazijoje  pagerinti  individualius  mokinių pasiekimus,  buvo sekama kiekvieno mokinio individuali  pažanga pildant  ir  su klasių vadovais
aptariant  Individualios pažangos pokyčių lapus. Išorinio vertinimo  stebėtose pamokose dalis mokytojų (apie 35%) analizavo mokymosi sėkmių bei
nesėkmių priežastis, skyrė dėmesio asmeninės mokinių pažangos ir pasiekimų pagrindimui.  2018 m. 26 %  5–8, 1G–4G klasių mokinių pagerino savo
individualius pasiekimus.  Gimnazijoje pastebimi gabūs ir iniciatyvūs mokiniai.  51 % pamokų išorinio vertinimo vertintojai  fiksavo grupinį mokinių
darbą, kurio metu buvo sudarytos galimybės gabiems ir iniciatyviems mokiniams padėti klasės draugams suprasti ir atlikti užduotis. Pamokose  tinkamai į
mokinių gebėjimus ir  poreikius atsižvelgta  22 % pamokų. Jose mokiniams skirtos diferencijuotos  užduotys,  leista dirbti  pasirinktu tempu.  2019 m.
numatoma daugiau dėmesio skirti mokinių pasiekimų ir pažangos pastovumui, pagalbos modelio „Mokinys – mokiniui“ naudojimui.

Visose klasėse ir kabinetuose yra kompiuteriai, vaizdo projektoriai. 
Mokinių pažangumas padidėjo nuo 99,11 % (2017 m.) iki 99,58 % (2018 m.).  2019 m. sėkmės kriterijų planuojame pakeisti, numatant, kad 

bendras pažangumas ne mažesnis nei 99 %.  2018 m. pagrindinio ugdymo programą baigė  ir išsilavinimo pažymėjimus gavo 91 %  dešimtokų, kurie 
toliau mokosi gimnazijoje ar profesinėse mokyklose.

Įgyvendinant šį uždavinį buvo numatytos ir įgyvendinamos dvi priemonės. Gimnazijoje buvo parengti ir įgyvendinti projektai, organizuoti 
renginiai, dalyvauta projektuose: „Sveikatą stiprinanti mokykla“, „Judėkime lt.“, „Girls power“, „Jaunimas gali“, „Atrask save“, „Žalingiems įpročiams 
NE. Sportui – TAIP“,  ir kiti. Juos rengiant  ir pristatant mokyklos bendruomenei dalyvavo  beveik visos klasės.  Edukacinius užsiėmimus mokytojai vedė



Pasvalio krašto muziejuje, Žadeikių B. Brazdžionio edukaciniame centre, Sporto mokyklos baseine, Šiaulių, Kauno muziejuose ir kt. Iš viso įvyko 60 
ugdomųjų veiklų ne mokykloje. Jose dalyvavo visų klasių mokiniai.

1.2. Tikslas. Siekti kiekvieno mokytojo veiklos kokybės.
Įgyvendinant šį uždavinį ir atsižvelgiant į NMPP, PUPP, BE rezultatus buvo parengti ir mokiniams pasiūlyti įvairių dalykų moduliai. 5–8 

klasių mokiniai pasirinko lietuvių kalbos, matematikos, užsienio kalbų (anglų, rusų), istorijos, geografijos, chemijos, fizikos, biologijos modulius. 1G–2G 
klasių mokiniai pasirinko lietuvių kalbos ir matematikos bei užsienio kalbų modulius. 3G–4G klasių mokiniams buvo siūlomi 7 dalykų moduliai ir keli 
pasirenkamieji dalykai. Mokiniai pasirinko 2 lietuvių kalbos, užsienio (anglų) kalbos, matematikos, biologijos modulius, informatikos pasirenkamąjį 
dalyką. 2018 m. nebuvo pasiūlyta naujų pasirenkamųjų dalykų 3G–4G klasių mokiniams.

 Per Mokytojų diena buvo organizuota išvyka mokytojams. Metų pabaigoje už mokyklos pridėtinės vertės kūrimą, vardo garsinimą, gerus
valstybinių brandos egzaminų rezultatus šešioms mokytojoms skirtos premijos. Technologijų, biologijos, istorijos, informacinių technologijų,  pradinių
klasių kabinetuose pagerintos mokytojų darbo sąlygos.  

Įgyvendinant 2018 metų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus kiekvienas  mokytojas per metus vidutiniškai dalyvavo po 5 dienas
(2016 m. po 3,8 d., 2017 m. po 5 d.)  kvalifikacijos kėlimo renginiuose (seminaruose). Kvalifikaciją kėlė 91 % mokytojų. 15 % mokytojų dalijosi gerąją
patirtimi rajone ir respublikoje. 22 pedagogai ir 2 vadovai tobulino ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir tobulinimo kompetenciją įgyvendindami pirmąjį
(šiuolaikinė pamoka) prioritetą. Pedagogai tobulino gebėjimą kryptingai organizuoti, kontroliuoti ugdymo procesą, pasirinkti ugdymo metodus, mokymo
priemones, individualizuoti ugdymo turinį, veiksmingai vadovauti klasei, mokinių grupei Įgyvendindami antrąjį ir trečiąjį (vaikų ir mokinių mokymosi,
ugdymosi motyvacijos skatinimas, IT pamokoje)  prioritetus 19 pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginiuose tobulino mokinių skirtybių ir galimybių
pažinimo,  pagalbos  teikimo mokantis  ir  mokinių  /  ugdytinių  motyvavimo kompetenciją.  Pedagogai  gebės  pažinti  ugdytinių individualius  poreikius,
polinkius ir gebėjimus, mokymosi stilių ir atsižvelgti į tai ugdymo(si) procese, paskiriant klasės ir užklasines užduotis. Šios didaktinės kompetencijos
tobulinimas padės pritaikyti  ugdymo praktikoje žinias ir gebėjimus motyvuojant mokinius, taikant įvairias aktyvaus mokymo strategijas,  metodus ir
technologijas, kurios padeda veiksmingiau mokytis grupėje ir individualiai. 

1.3. Tikslas. Ugdyti mokinius atsižvelgiant į jų gebėjimus, galimybes, poreikius.
Klasių vadovai kartą per 2 savaites tikrina, kaip dažnai tėvai jungiasi prie e. dienyno. Neturintiems galimybių prisijungti teikia informaciją

apie  mokinio  pasiekimus  raštu  ne  rečiau  kaip  du  kartus  per  pusmetį.  Šį  uždavinį  planuojama  palikti  2019  m.,  kad  būtų  užtikrintas  savalaikis  ir
veiksmingas tėvų informavimas apie vaikų ugdymosi rezultatus.

Buvo sudarytas ir gimnazijos puslapyje, skelbimų lentoje paskelbtas  geriausių mokinių 40-tukas. Mokiniams, kurių  visų mokomųjų dalykų
pasiekimai atitinka aukštesnįjį  ar pagrindinį lygį buvo organizuota išvyka į Latvijos kino miestelį Cinevilla.  Per Mokyklos dieną geriausi mokyklos
mokiniai buvo apdovanoti Padėkos raštais. Pirmadieniais, bendrų mokinių susirinkimų metu, įteikiami diplomai, padėkos raštai ir kiti apdovanojimai
konkursų, olimpiadų, varžybų laimėtojams ir dalyviams. Šį uždavinį reikėtų įgyvendinti ir kitais metais, nes tai galėtų didinti mokinių motyvaciją.



75 mokiniams buvo teikta logopedo pagalba. 17 mokinių gavo specialiąją pedagoginę pagalbą. Socialinė pagalba 33 mokiniams buvo teikta
pastoviai,  kiti gavo trumpalaikę pagalbą pagal poreikį. Vidaus įsivertinimo metu 76 % tėvų ir 77% mokinių nurodo kad iš jų per paskutinius 2 mėnesius
niekas nesijuokė ir  nesišaipė,  NMPP anketoje  100% mokinių nurodė,  kad mokykloje  jaučiasi  saugūs.  90%  specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių
sėkmingai mokosi toliau (1 mokinys nebaigė pagrindinio ugdymo programos).

Socialinė pedagogė kartu su 2G–4G klasių mokiniais parengė jų karjeros planus. Organizuotos išvykos į Studijų mugę, Kauno kolegiją,
Panevėžio kolegiją, Panevėžio M. Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklą. Gimnazijoje surengti susitikimai su mokymo įstaigų (KTU, Joniškėlio Igno
Karpio  žemės  ūkio  ir  paslaugų  mokyklos,  Vabalninko  žemės  ūkio  mokyklos)  atstovais.  Organizuotos  7 profesinio  veiklinimo  išvykos  1G  klasės
mokiniams per technologijų pamokas. Vidaus veiklos įsivertinimo anketoje 84 % 5–8, 1G–4G klasių mokinių ir 91 % tėvų nurodo, kad žino apie tolesnio
mokymosi ir karjeros galimybes. Beveik visi (97 %) apklaustų 1–4 klasių mokinių nurodo, kad žino kur jie gali mokytis.

 Gimnazijoje  vykdomas projektas  „Atrask save“,  skirtas  psichinės  sveikatos  stiprinimui:  patyčių ir  priklausomybių  prevencijai.  Kovo
mėnesį dienomis gimnazijoje vyko renginiai,  užsiėmimai, akcijos, išvykos skirti tradicinei savaitei ,,Būkim draugiški 2018"  Projekte ,,Atrask save“
dalyvaujančios ,,Sveikuolių“ būrelio narės visą gimnazijos bendruomenę pakvietė sveikai papusryčiauti. Pumpėnų gimnazija šiemet taip pat prisijungė
prie Tolerancijos dienos akcijos. 1G bei 8 klasių mokiniai per istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamokas dalyvavo diskusijoje. Kalbėjome tolerancijos ir
netolerancijos temomis. Diskusijas vainikavo mokinių prisijungimas prie akcijos Tolerancijos raktas.  
  Lapkričio mėnesį Pasvalio sporto mokykloje vyko jėgos ir greičio „Sportas – jėga“ varžybos, skirtos priklausomybę sukeliančių medžiagų
(narkotikų, alkoholio, tabako ir kt.) vartojimo mažinimui ir prevencijai, kurias organizavo Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio
r. policijos komisariatas, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius bei Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos
biuras. Varžybose dalyvavo Pasvalio rajono mokyklų 9-ų ir 10-ų klasių mokiniai. Mūsų gimnazijai atstovavo po vieną merginų ir vaikinų komandą.
Susumavus visus rezultatus, mūsų gimnazijos merginų komanda užėmė II-ąją vietą, o vaikinų komanda – III-ąją vietą.   Rugsėjo 19 dieną gimnazijoje
lankėsi Pasvalio policijos komisariato bendruomenės pareigūnas, kuris pirmokams pravedė saugaus eismo pamokėlę. Vaikai  sužinojo kaip saugiai elgtis
gatvėje, gimnazijoje, mokykliniame autobuse. 
 Nuolat (visus metus) bendradarbiaujama su Pasvalio ŠPT ir iškilus problemoms teikiama  psichologo pagalba. ŠPT psichologė gimnazijos
mokinių tėvų susirinkimo metu skaitė  paskaitą tėvams „Laimingi tėvai – laimingi vaikai“. 

Gimnazijos  vaiko  gerovės  komisijos  (VGK)  iniciatyva  trečiokai  lankė  grupinius  užsiėmimus  Pasvalio  rajono  savivaldybės  Švietimo
pagalbos tarnyboje. Užsiėmimus vaikams vedė psichologė. Užsiėmimų tikslas – klasės mikroklimato gerinimas.

Gimnazijos  VGK posėdžiai  vyksta  pagal  poreikį,  bet  ne  rečiau,  kaip  kas  2  mėnesiai.  VGK iniciatyva  įrengtas  laisvalaikio  kambarys
mokiniams, laukiantiems autobuso. Siekiant mokinių saugumo, visuose mokykliniuose autobusuose įrengti vaizdo registratoriai.

Sausio mėnesį  vyko Pumpėnų gimnazijos VGK narių, klasių vadovų susitikimas su Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Veiklos skyriaus bendruomenės pareigūnu. Susitikimo metu aptarti aktualūs įstatymai, teisės aktų pakeitimai, svečias atsakė į iškilusius klausimus.



Visi  gimnazijos  mokiniai  dalyvauja  socialinio  emocinio  ugdymo programoje.  Vyko  LIONS QUEST programos  seminaras  gimnazijos
mokytojams „Paauglystės kryžkelės“. Programos veiklos padeda sumažinti žalingų įpročių, patyčių skaičių ir paversti mokyklą vaikams palankia aplinka. 
  Gimnazija antrus metus dalyvauja Sveikatą stiprinančių mokyklų programoje „Sveikata ir sportas“.

Vyko Netradicinio ugdymo diena „Sportas ir sveikata“. Jos metu mokiniai pagilino žinias apie sveiką gyvenseną ir sveikatos stiprinimą,
praktiškai pademonstravo pirmosios pagalbos teikimo įgūdžius, išbandė jėgas sportinėse varžybose.

Grupė mokinių vyko į stintų ir ruonių šventę prie jūros „Palangos stinta 2018“ ir „Palangos ruoniai 2018“.  Keliauti mokinius pakvietė
Pasvalio sveikos gyvensenos klubo nariai.

Pumpėnų  gimnazijoje  lankėsi  Kazickų  šeimos  fondo  prezidentė  J.  Kazickaitė.  Buvo  sutarta  dėl  tolesnio  bendradarbiavimo  vykdant
programas „Krepšinio galia“ ir „Jaunimas gali“.

Mokiniai dalyvavo  organizacijos ,,Gelbėkit vaikus“ organizuotame jau penktus metus vykstančiame  Solidarumo bėgime. „Jaunimas gali“
projekto nariai ir mūsų gimnazijos bendruomenė dalyvavo „Vilnius Marathon  “   bėgime.

Birželio mėnesį Pumpėnų gimnazijoje veikė stovykla „Aš ir tu, mes – kartu“, kurioje smagiai ir turiningai laisvalaikį leido pradinių klasių
mokiniai.
 Bendradarbiaujant  Pumpėnų bei  Vaškų gimnazijoms vyko vasaros  dieninė  stovykla  „Paauglys  ne  auglys“,  kurią  organizavo asociacija
TRINUS. Dalyvavo jaunuoliai,  kuriems reikia  išskirtinio  dėmesio bei supratimo. Stovyklos metu darbo su jaunimu ekspertai:  socialinis  darbuotojas
Edvinas ir psichologas Andrius. Jie kartu su jaunuoliais  aplankė Pajiešmenių bei Daujėnų bendruomenes ir derino darbą su edukacija bei jaunuolių
asmeniniais iššūkiais. 

2.1. Tikslas. Skatinti pasididžiavimą gimnazija, ugdyti patriotinius jausmus bei pilietiškumą.
Prieš  Kalėdas  tikybos  mokytoja  su  6-os  klasės  mokiniais  gamino šventinius  atvirukus,  kuriuos  kartu  su socialine  pedagoge  išvežiojo

Pumpėnų  seniūnijos  gyventojams.  Vaikai  pasveikino  tuos  gyventojus,  pas  kuriuos  rečiau  užsuka  giminaičiai,  nuo  kiemo  takelių  nukasė  sniegą.
Rinkūnuose gyvenančių vaikų prašymu, visi aplankė buvusią pradinio ugdymo mokytoją.

Kasmet minime Laisvės gynėjų dieną.  Paminėdami 24-ąsias Sovietų Sąjungos agresijos metines uždegėme atminties žvakutes 1990 m.
sausio 13-ąją žuvusiems už Lietuvos Laisvę, taip prisijungdami prie visuotinės pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. 

Kasmet  minime Žemės dieną. Šiemet ji buvo skirta sugrįžtantiems paukščiams.
Tradicinę Mokyklos dieną, skirtą Motinos dienai organizuojame ne vieną dešimtmetį. Renginys skirtas pagerbti daugiausiai pasiekusius per

metus mokinius, padėkoti tėvams, rėmėjams, mokytojams. Renginys vyksta Pumpėnų kultūros namų salėje ir sulaukia daug žiūrovų.
Šiais  metais  gimnazijos  5 klasės mokiniai  pabuvojo buvusios Pumpėnų sinagogos vietoje,  sužinojo kai  kurias žydų tradicijas,  aplankė

senąsias Pumpėnų žydų kapines ir tradiciškai padėjo po akmenėlį, paskui kartu su IG klase žiūrėjo dokumentinį filmą apie holokaustą.

https://www.facebook.com/vilniusmarathon/?__tn__=KH-R&eid=ARBQevSuZOhtFcUqMai5zxFXhMrISmTPVmZBTs7vU9Op7mKrxW5mUhZE8PKxwpo9UwumeV0oMBpjVI2X&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCb-JLD5ppwmqOH1tCgTd_RWlkdONnepvXKhRzOgB0Trk3Wwn7Y4m-0Gm3JXqlhYxhdDbWClQNsobtx8FTLcqO1nRhKSQtppzyRNX6e6D3MLmqYo8oIUDwyEzRk6eUn6htQtzOOKE5rZD9gWuQl-bDxTCMu26suGL8QxaUNSpArBlpAOoxZLvM


Pumpėnų gimnazijos 5–8 ir IG–IVG klasių mokiniai minėjo Europos kalbų dieną: parengė informacinį stendą apie kalbų mokėjimo naudą,
vertė eilėraščius ir prozos kūrinių ištraukas į anglų, rusų kalbas, kartu su užsienio kalbų bei lietuvių kalbos mokytojomis atliko kitas smagias kūrybines
užduotis.

Gimnazijos bibliotekoje vyko naktiniai skaitymai. Skaitymuose dalyvavę mokiniai susipažino su naujausiomis knygomis vaikams, aplankė
gimnazijos muziejų, peržiūrėjo skaidres apie mokyklos istoriją.

3.1. Tikslas. Plėtoti saugias ir estetiškas edukacines erdves.
2018 m. gimnazija siekė sukurti mokiniams saugesnę aplinką. Buvo išplėsta mokinių poilsio zona – įkurtas poilsio kambarys. Juo naudojasi

mokiniai,  po pamokų laukiantys  autobusų grįžti  į  namus.  Poilsio  kambaryje  yra  3 kompiuteriai,  kilimas,  sėdmaišiai.  Čia  mokiniai  gali  pailsėti,
pabendrauti, pažaisti. Nupirktas arbatinukas ir puodeliai arbatai, mokiniai gali pasitaisyti arbatos ir suvalgyti atsineštus sumuštinius. Mokinių saugumui
ir tvarkai užtikrinti poilsio kambaryje budi mokytojo padėjėja.
          Vasarą buvo suremontuoti fizikos, pradinio ugdymo ir kūno kultūros kabinetai. Krepšinio aikštelės įrangos atnaujinti nepavyko dėl lėšų trūkumo.
          Geografijos kabinetas aprūpintas išmaniąja lenta. Patenkinta 95 procentų mokytojų mokymo priemonių poreikis.
          Buvo išplėstos edukacinės erdvės prie mokyklos senojo pastato (pasodintos gėlės, dekoratyviniai augalai, atnaujinta veja), trinkelėmis iškloti
laiptai prie senojo pastato.
          Katilinės remontas nukeltas į kitus metus, kadangi buvo nuspręsta pasirinkti kitą kuro rūšį ir palaukti, kol Pumpėnų miestelyje bus nutiestas
dujotiekis.

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. Trūksta mokytojų padėjėjų, ne visi vaikai gauna reikiamą pagalbą.

IV. 2019 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. 2019 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

2019  
(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

10 procentų mokinių 
padaro individualią 
pažangą.

2019 m. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Kvedarienė.

Mokymo lėšos
(ML)
371,2

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.

2019 m. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Kvedarienė.

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

0,5 procento  pagerėja 
bendras mokinių 
pažangumas.

2019 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.

2019 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 5 
pamokas veda ne 

2019 m. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Kvedarienė.



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

gimnazijoje.

3.Vesti integruotas mokomųjų
dalykų pamokas.

Pradinio ir pagrindinio 
ugdymo klasėse veda 
bent po 1 integruotą 
pamoką.

2019m. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Kvedarienė. 
Metodinių grupių 
pirmininkai.

1.2. Tikslas. Siekti kiekvieno mokytojo veiklos kokybės.

Uždavinys Priemonė Sėkmės kriterijus
Pasiekimo

laikas
Atsakingi

Lėšų šaltinis

2019 
(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).

2019 m. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Kvedarienė.

-

1.2.2. Tobulinti 
mokytojų 
skatinimo 
sistemą.

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

 Kasmet per Mokytojo 
dieną organizuojama 
išvyka. Baigiantis 
metams, esant lėšų, 
skiriamos premijos.

2019 m. Direktorius A. 
Matuzevičius, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui L. 
Kvedarienė, gimnazijos 
tarybos pirmininkė L. 
Noreikienė

ML
1,0

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;

85 procentai mokytojų 
kvalifikaciją kelia pagal 
gimnazijos numatytus 
prioritetus. Per metus 
vienam mokytojui 
vidutiniškai tenka ne 
mažiau kaip 5 dienos 

2019 m. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Kvedarienė.

ML
2,2



 IT pamokoje;
 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

2019
(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.  

2019 m. Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Kvedarienė, 
kompiuterinių sistemų 
specialistas R. Morkūnas. ML

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.

2019 m. Gimnazijos tarybos 
pirmininkė L. 
Noreikienė, direktorius 
A. Matuzevičius, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Kvedarienė. ML

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 logopedo pagalbą.

4. Organizuoti psichologinės 

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

2019 m. Direktorius A. 
Matuzevičius, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Kvedarienė, 
pagalbos mokiniui 
specialistai.

ML
37,8



pagalbos teikimą. specialiųjų poreikių 
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 Užimtumo 
tarnybą.

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

3. Organizuoti profesinio 
veiklinimo išvykas per 
technologijų pamokas 

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

2019 m. Socialinė pedagogė G. 
Kiaunienė, technologijų 
mokytojai D. 
Augustinienė ir S. Jurkus,
bibliotekininkė  E. 
Jackuvienė

ML
0,2

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.

2019 m. Direktorius A. 
Matuzevičius, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Kvedarienė, 
socialinė pedagogė G. 
Kiaunienė, mokytojos E. 
Mickeliūnienė, D. 
Šatienė, visuomenės 
sveikatos specialistė D. 
Čingaitė.

Projektų lėšos
1,0

1.3.6. Teikti 
pagalbą socialiai 

1. Bendradarbiavimas su 
juridiniais ir fiziniais 

96 procentams mokinių
laiku suteikiama 

2019 m. Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Kvedarienė, 

Savivaldybės
biudžeto lėšos



apleistiems ir 
socialiai 
remtiniems 
mokiniams

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

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

socialinė pedagogė G. 
Kiaunienė, tikybos 
mokytoja G. Šedienė.

13,0

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

2019
(tūkst. Eur)

2.1.1. Kurti savitą 
gimnazijos kultūrą.

1. Senųjų gimnazijos 
tradicijų puoselėjimas ir 
turtinimas.

2. Gimnazijos istorijos faktų 
fiksavimas ir sisteminimas.

3. Susitikimų su žinomais 
žmonėmis organizavimas

86 procentai tėvų, 
mokinių ir mokytojų 
patenkinti gimnazijos 
veikla.

Suorganizuoti 2 
susitikimai.

2019 m. Direktorius A. 
Matuzevičius, 
Gimnazijos tarybos 
pirmininkė L. 
Noreikienė, 
bibliotekininkė E. 
Jackuvienė.

_

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.

2019 m. Direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui L.
Kvedarienė, 
bibliotekininkė E. 
Jackuvienė.

_

2.2. Tikslas. Tobulinti neformalųjį švietimą

Uždavinys Priemonė Sėkmės kriterijus Pasiekimo
laikas

Atsakingi Lėšų šaltinis

2019



(tūkst. Eur)
2.2.1. Projektinės 
veiklos vykdymas.

1. Vykdyti projektinę veiklą 
rajono mastu.

2. Vykdyti ar dalyvauti 
projektinėje veikloje šalies 
mastu.

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

2019 m. Direktorius A. 
Matuzevičius, 
mokytojai. Projektų lėšos

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.
Parengta paraiška.

2019 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.
Tęsiamas 
bendradarbiavimas su 
Kazickų šeimos fondu.

2019 m. Direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui L.
Kvedarienė.

ML
9,5

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

2019
(tūkst. Eur)

2.3.1. Įjungti į 
gimnazijos veiklą 
mokinių tėvus ir 

1. Bendrai vykdyti akcijas, 
projektus, švęsti valstybines 

Įvykdyti bent 2 
renginiai per metus.

2019 m. Direktorius A. 
Matuzevičius, 
Gimnazijos tarybos 

Savivaldybės
biudžeto lėšos

0,2



kitus miestelio 
bendruomenės 
narius.

šventes.

2. Sudaryti sąlygas vakarais 
miestelio gyventojams 
naudotis sporto ir 
treniruoklių salėmis, futbolo 
stadionu.

Ne mažiau kaip 15 
bendruomenės narių 
nuolat naudojasi sporto
ir treniruoklių salėmis, 
futbolo stadionu.

pirmininkė L. 
Noreikienė.

2.3.2.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.

50 procentų tėvų 
dalyvauja bendruose 
susirinkimuose.

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

2019 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

2019
(tūkst. Eur)

3.1.1. Sukurti 
mokiniams 
saugesnę ir 
modernesnę 
aplinką.

1. Plėtoti mokinių poilsio 
zoną.

2. Suremontuoti kabinetus.

3. Atnaujinti sporto salės 
grindų dangą.

Pirmo aukšto 
vestibiulyje  išplėsta 
mokiniams skirta 
poilsio zona.
Suremontuoti 
geografijos, chemijos ir 
direktoriaus 
pavaduotojos ugdymui 
kabinetai.
Atnaujinta sporto salės 

2019 m. Direktorius A. 
Matuzevičius, 
direktoriaus 
pavaduotojas ūkiui V. 
Cucėnas.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

3,0



grindų danga.
3.1.2. Aprūpinti 
kabinetus 
šiuolaikinėmis 
mokymo 
priemonėmis.

1. Pakeisti senus 
videoprojektorius.

2. Aprūpinti mokytojus 
pageidaujamomis mokymo 
priemonėmis ir baldais.

Pakeisti 
videoprojektoriai 
specialiosios pedagogės 
ir anglų kalbos 
kabinetuose.

Patenkinta 90 procentų 
mokytojų mokymo 
priemonių poreikio.

2019 m. Direktorius A. 
Matuzevičius, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L. Kvedarienė.

ML
6,2

3.2. Tikslas. Kurti saugią gimnazijos aplinką.

Uždavinys Priemonė Sėkmės kriterijus Pasiekimo laikas Atsakingi
Lėšų šaltinis

2019
(tūkst. Eur)

3.2.1. Plėsti ir 
tvarkyti 
edukacines 
erdves.

1. Įrengti vaikų (3–6 metų) 
žaidimo aikštelė.

2. Plėsti poilsio erdves 
vidiniame kiemelyje.

Įrengta vaikų žaidimo 
aikštelė su dirbtine 
danga.

Pasodintos gėlės, 
dekoratyviniai augalai, 
atnaujinta veja.

2019 m. Direktorius A. 
Matuzevičius, 
direktoriaus 
pavaduotojas ūkiui V. 
Cucėnas.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

15,0

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 gamtinėmis 
dujomis. 

2019 m. Direktorius A. 
Matuzevičius, 
direktoriaus 
pavaduotojas ūkiui V. 
Cucėnas.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

120,0

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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