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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 Pasvalio  r.  Pumpėnų  gimnazijos  2020  metų  veiklos  planas  parengtas  vykdant  gimnazijos  2020–2022  metų  strateginį   planą,
patvirtintą gimnazijos direktoriaus 2020 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-43 „Dėl Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos 2020–2022 metų strateginio
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, sudaryta Pumpėnų gimnazijos direktoriaus 2020 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-44 „Dėl
darbo grupės 2020 metų veiklos planui parengti sudarymo“. Planui pritarė gimnazijos taryba.

II. 2017–2019 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS ANALIZĖ

1. Strateginis tikslas. Veiksmingo ir kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas.
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 %, 2019 m. 27 %
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. daugiau dėmesio buvo skirta  mokinių pasiekimų ir  pažangos pastovumui,
pagalbos modelio „Mokinys – mokiniui“ naudojimui. 

Mokinių pažangumas padidėjo nuo 99,11 % (2017 m.) iki 99,27 % (2019 m.). 2019 m. pagrindinio ugdymo programą baigė  ir
išsilavinimo pažymėjimus gavo 91 %  dešimtokų (2017 m. – 100 procentų), kurie toliau mokosi gimnazijoje ar profesinėse mokyklose.

1.2. Tikslas. Siekti kiekvieno mokytojo veiklos kokybės.

Įgyvendinant šį uždavinį ir atsižvelgiant į NMPP, PUPP, BE rezultatus bei mokinių pageidavimus, buvo parengti ir mokiniams 
pasiūlyti įvairių dalykų moduliai.

 Per Mokytojų dieną kasmet organizuojama išvyka mokytojams. Metų pabaigoje už mokyklos pridėtinės vertės kūrimą, vardo
garsinimą,  gerus  valstybinių  brandos  egzaminų  rezultatus,  projektinę  veiklą  2018  m.  šešiems  mokytojams,  2019  m.  visiems  mokytojams
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paskirtos premijos. Technologijų, biologijos, istorijos, informacinių technologijų,  geografijos, pradinių klasių kabinetuose pagerintos mokinių ir
mokytojų darbo sąlygos.  Per Mokyklos dieną geriausius ugdymo rezultatus pasiekę mokytojai apdovanojami padėkos raštais.

Įgyvendinant mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus kiekvienas  mokytojas per metus vidutiniškai dalyvavo po 5 dienas
kvalifikacijos kėlimo renginiuose (kursuose, seminaruose). Kvalifikaciją kėlė 2017 m. 85 %, 2019 m. 91 % mokytojų. 15 % mokytojų dalijosi
gerąją patirtimi rajone ir respublikoje. 

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

Pamokų praleidinėjimo problema išlieka aktuali. Tėvai liberaliai žiūri į vaikų praleidinėjamas pamokas. Mokinių tėvų susirinkimų
lankymas nesiekia suplanuotų 75 % (į susirinkimus ateina vidutiniškai 70 % tėvų). Gimnazija ieškos efektyvių būdų, kaip mažinti  mokinių
praleidinėjamas pamokas ir kaip užmegzti glaudesnius ryšius su mokinių tėvais.

Mokiniams, kuriems mokytis sekasi sunkiau, taip pat praleidusiems pamokas dėl ligos ar kitų priežasčių buvo sudarytos sąlygos
lankyti  individualias konsultacijas. Individualios konsultacijos labiausiai pasiteisino pradinėse klasėse, vaikai likviduodavo žinių „spragas“, bet
vyresnėse klasėse ne visi mokiniai pasinaudojo šia galimybe. Buvo sudaromas ir gimnazijos puslapyje, skelbimų lentoje paskelbiamas  geriausių
mokinių  40-tukas.  Per  Mokyklos  dieną  geriausi  mokyklos  mokiniai  buvo  apdovanojami  Padėkos  raštais.  Pirmadieniais,  bendrų  mokinių
susirinkimų metu, įteikiami diplomai, padėkos raštai ir kiti apdovanojimai konkursų, olimpiadų, varžybų laimėtojams ir dalyviams. Šie bendri
susirinkimai,  kurie  vyksta  jau  kelis  dešimtmečius,  tai  puiki  proga  pagirti  pažangius  ir  prizines  vietas  užėmusius  mokinius  bei  padėkoti
mokytojams. 

76 mokiniams buvo teikta logopedo pagalba (2017 m. – 56) . 40 mokinių gavo specialiąją pedagoginę pagalbą (2017 m. – 17).
Socialinė pagalba 33 mokiniams buvo teikta pastoviai (2017 m. – 11),  kiti gavo trumpalaikę pagalbą pagal poreikį, 90%  specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčių sėkmingai mokosi toliau.

Socialinė pedagogė kartu su 2G–4G klasių mokiniais rengė jų karjeros planus. Organizavo išvykas į Studijų mugę, Kauno kolegiją,
Panevėžio kolegiją,  Panevėžio M. Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklą ir kt. Gimnazijoje surengti susitikimai su mokymo įstaigų (KTU,
Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokyklos, Vabalninko žemės ūkio mokyklos) atstovais. Kasmet organizuojamos ne mažiau kaip 7
profesinio veiklinimo išvykos 1G klasės mokiniams per technologijų pamokas. Veiklos kokybės įsivertinimo anketose 84 % 5–8, 1G–4G klasių
mokinių ir 91 % tėvų nurodo, kad žino apie tolesnio mokymosi ir karjeros galimybes.

 Gimnazijoje nuo 2018 m. vykdomas projektas „Atrask save“, skirtas psichinės sveikatos stiprinimui: patyčių ir priklausomybių
prevencijai.
 Nuolat  bendradarbiaujama  su  Pasvalio  ŠPT ir  iškilus  problemoms  teikiama   psichologo  pagalba.  ŠPT psichologė  gimnazijos
mokinių tėvų susirinkimo metu skaito  paskaitas tėvams. 

 Visi gimnazijos mokiniai dalyvauja socialinio emocinio ugdymo programoje LIONS QUEST. Programos veiklos padeda sumažinti
žalingų įpročių, patyčių skaičių ir paversti mokyklą vaikams palankia aplinka. 
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2019 m. spalio 9–10 dienomis organizuota kino edukacijos ir kūrybinio ugdymo projekto „Kino Busas“ veikla – kino dirbtuvės
„Ekrane ir šalia – nepažinti pasauliai“ (režisieriai Andrius Blaževičius, Marat Sargsyan). Dalyvavo 3G ir 4G klasių mokiniai.

3G klasės vadovė ir socialinė pedagogė kartu su 3G klasės mokiniais panaudodami projekto vykdymo metu sukurtus filmukus vedė
socialinio emocinio ugdymo užsiėmimus 6–8, 1G–2G klasių mokiniams.
  Gimnazija antrus metus dalyvauja Sveikatą stiprinančių mokyklų programoje „Sveikata ir sportas“. Programos veiklose dalyvauja
5–4G klasių mokiniai. Per įvairias veiklas mokiniai formuojasi sveikos gyvensenos ir palankios sveikatai mitybos įgūdžius.

Pumpėnų  gimnazija  bendradarbiauja  su  Kazickų  šeimos  fondu.  Bendradarbiaujama  vykdant  programas  „Krepšinio  galia“  ir
„Jaunimas gali“. Programos skirtos vaikams iš socialiai jautrių aplinkų. Per sportinę veiklą ugdomas pasitikėjimas savo gebėjimais, mokoma
bendradarbiauti bei siekti tikslų.

Kasmet birželio mėnesį Pumpėnų gimnazijoje veikia stovykla „Aš ir tu, mes – kartu“, kurioje smagiai ir turiningai laisvalaikį
leidžia pradinių klasių mokiniai.
 Bendradarbiaujant  Pumpėnų  bei  Vaškų  gimnazijoms  nuo  2017  m.  Pumpėnų  gimnazijoje  vyksta  vasaros  dieninės  stovyklos
„Paauglys ne auglys“, 2019 m. pakeitusi pavadinimą į „Atostogos kitaip“, kurią organizuoja asociacija TRINUS. Dalyvauja jaunuoliai, kuriems
reikia  išskirtinio  dėmesio  bei  supratimo. Stovyklos  metu  darbo  su  jaunimu  ekspertai:  socialinis  darbuotojas  ir  psichologas.  Jie  kartu  su
jaunuoliais aplanko Pasvalio rajono bendruomenes ir derina darbą su edukacija bei jaunuolių asmeniniais iššūkiais. 

2. Strateginis tikslas. Gimnazijos kultūros ir tradicijų puoselėjimas.

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

Nuo 2018 m. prieš  Kalėdas  tikybos mokytoja  su mokiniais  gamina šventinius atvirukus,  kuriuos kartu su socialine  pedagoge
išvežioja Pumpėnų seniūnijos gyventojams, o praėjusiais metais taip pat kepė ir kūčiukus, kuriuos išdalino kartu su sveikinimo atvirukais. Vaikai
pasveikino  tuos gyventojus, pas kuriuos rečiau užsuka giminaičiai.

Kasmet minime Laisvės gynėjų dieną.  Paminėdami Sovietų Sąjungos agresijos metines uždegame atminties žvakutes 1991 m.
sausio 13-ąją žuvusiems už Lietuvos Laisvę, taip prisijungdami prie visuotinės pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Taip pat kasmet
minime vasario 16-ąją ir kovo 11-ąją.

Kasmet  minime Žemės dieną. Organizuojami įvairūs renginiai, kurių svarbiausias tikslas – išmokyti vaikus tausoti gamtą, neteršti
aplinkos, saugoti gyvūnus.

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.

Stengiamės prisiminti  holokaustą. Gimnazijos mokiniams primenama, kur miestelyje gyveno žydai,  kokie jų pastatai  dar išlikę
prisimenamos kai kurios žydų tradicijos, aplankomos  Pumpėnų žydų kapinės bei jų sušaudymo vieta Žadeikių miške.
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Minime Europos kalbų dieną: parengiami informaciniai stendai apie kalbų mokėjimo naudą, verčiami eilėraščiai ir prozos kūrinių
ištraukos į anglų, rusų kalbas, kartu su užsienio kalbų bei lietuvių kalbos mokytojomis atliekamos smagios kūrybinės užduotys.

Keletą metų organizuojamos edukacinės dienos gimnazijoje (2018 metais, skirta Simono Daukanto metams. 2019 metais skirta
Juozo Tumo-Vaižganto metams paminėti).

Organizuojamos tradicinėmis tapusios Gimtosios kalbos dienos.
Vienuoliktąjį  kartą  gimnazija  organizavo  rajoninį  meninio  skaitymo rusų  kalba  konkursą.  Kasmet  mūsų  gimnazijos  mokiniai

patenka į konkurso nugalėtojų trejetą.

2.2. Tikslas. Tobulinti neformalųjį švietimą.

Mokinių, lankančių neformaliojo švietimo (NŠ)užsiėmimus, skaičius per 3 metus beveik nesikeičia. Užsiėmimus lanko 72 proc. 1–
4 klasių mokinių, 88 proc. – 5–8 klasių, tik 28 proc. 1G–4G klasių mokinių. Mažesnį vyresnių mokinių neformaliojo užsiėmimų pasirinkimą
lemia laiko stoka, mokiniams sunku suderinti pamokų, užsiėmimų ir autobusų tvarkaraščius.  21 mokinys lankė po du ir daugiau neformaliojo
švietimo užsiėmimų.  Daugiausiai mokiniai lanko  sporto (38 proc. visų lankančių užsiėmimus mokinių),  muzikos (19 proc.) ir  technologinės
krypties (19 proc.) užsiėmimus. Sporto veiklų dominavimas yra teigiamas dalykas, ugdantis vaiko judrumo ir sveikos gyvensenos savybes. 

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

Nuolat  bendraujama ir  bendradarbiaujama su  Pasvalio rajono policijos  komisariato  pareigūnais,  Pumpėnų,  Pušaloto seniūnijų
socialinėmis  darbuotojomis,  Pumpėnų  bažnyčios  kunigais,  vienuolėmis,  Pumpėnų  bendruomene,  Pasvalio  vaikų  teisių  apsaugos  tarnybos
specialistėmis,  Pasvalio Socialinių paslaugų centro specialistėmis (teikta psichologo pagalba atvykus į  mokyklą mokiniui,  kuris gyvena pas
globėjus),   Pasvalio  bendruomenės  namų  psichologe.  Bendradarbiaujant  su  Pumpėnų  socialinėmis  darbuotojomis,  tėvai  iš  šeimų,  kuriems
teikiamos socialinės paslaugos lanko  Pasvalio rajono savivaldybės švietimo pagalbos tarnybos specialistų organizuotus pozityviosios tėvystės
kursus.  Bendradarbiaujant su Pušaloto seniūnijos socialine darbuotoja  mokiniai sisteminai vežiojami į Pasvalį psichologo konsultacijoms.

Bendradarbiaujame su Pasvalio sporto mokykla, Kazickų šeimos fondu, Pumpėnų seniūnijos sporto renginių organizatore taip pat
su rajono mokyklų kūno kultūros mokytojais. Vaikams sudaromos sąlygos sportuoti tiek būrelių metu, tiek vakarais, taip pat vakarais sporto
salėje ir treniruoklių salėje gali sportuoti ne tik vaikai, bet ir suaugę bendruomenės nariai. 

Kunigas  Domingo  ir  vienuolės  organizuoja  vaikams  stovyklas,  keliones,  plečia  vaikų  kultūrinį  akiratį,  augina  jų  savivertę,
atskleidžia vaikų talentus.

3. Strateginis tikslas. Saugios ir estetiškos ugdymo(si) aplinkos formavimas.
3.1. Tikslas. Plėtoti saugias ir estetiškas edukacines erdves.
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Nuo  2017  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. Buvo suremontuoti pradinio ugdymo, geografijos, lietuvių kalbos, direktoriaus pavaduotojos
ugdymui kabinetai, Mikoliškio skyriaus vaikų poilsio patalpa. Krepšinio aikštelės įrangos atnaujinti nepavyko dėl lėšų trūkumo.
          Geografijos kabinetas aprūpintas išmaniąja lenta. Kasmet patenkinama 90 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 vis nukeliamas į kitus metus,  kadangi buvo nuspręsta pasirinkti  kitą kuro rūšį  ir palaukti,  kol Pumpėnų
miestelyje bus nutiestas dujotiekis.

III. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ

               Stiprybės.
1. Aktyviai bendradarbiaujanti su socialiniais partneriais mokykla.
2. Gerai organizuotas mokinių pavežimas į mokyklą.
3. Socialinei sveikatai palanki ugdymosi aplinka.
4. Platus ugdymosi programų pasirinkimas.
   Silpnybės.
1. Silpnas kolegialus mokymasis.
2. Tradicinės edukacinės erdvės.
3. Nepakankama psichologinė ir specialioji pedagoginė pagalba.
4. Nepakankamas mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas.

Galimybės.
1. Kabinetus aprūpinti šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis.
2. Skleisti gerąją patirtį.
3. Ugdyti atsakomybę mokyti(is).
4. Kurti kūrybines aplinkas, edukacinius kampelius.

Grėsmės.
1. Mažas mokinių skaičius – grėsmė prarasti gimnazijos statusą.
2. Dalyvavimas tik sporto renginiuose mažina motyvaciją mokytis.
3. Nepalankūs ŠMSM ir steigėjo sprendimai dėl tinklo pertvarkos.
4. Gabūs, motyvuoti mokiniai pasirinks miestų ugdymo įstaigas.
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IV. 2020 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS TIKSLAI 

Veiklos tikslai:

1. Kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas.

1.1. Suteikti kokybišką išsilavinimą, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus.
            1.2. Siekti kiekvieno darbuotojo veiklos kokybės.

1.3. Ugdyti mokinius, atsižvelgiant į jų patirtį, ugdymosi poreikius ir socialinį kontekstą.

2. Gimnazijos kultūros ir tradicijų puoselėjimas.

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

3. Saugios ir estetiškos ugdymosi aplinkos kūrimas.

3.1. Stiprinti aplinkų bendrakūrą.

3.2. Kurti saugią gimnazijos aplinką.
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V. 2020 METŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

1. Strateginis tikslas. Kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas.

1.1. Tikslas. Suteikti kokybišką išsilavinimą, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus.

Uždavinys Priemonė Sėkmės kriterijus
Pasiekimo

laikas
Atsakingi

Lėšų šaltinis

2020 
(tūkst. Eur)

1.1.1. Užtikrinti 
mokinių pažangos
pastovumą.

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

10 procentų mokinių 
padaro individualią 
pažangą.

2020 m. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui.

371,2
Mokymo lėšos

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.

2020 m. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui.

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

0,5 procento  pagerėja 
bendras mokinių 
pažangumas.

2020 m. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui.

1.1.2. Plėtoti 
mokymąsi be 
sienų.

1. Rengti ir dalyvauti 
projektuose, skirtuose 
skatinti mokinių 
bendradarbystę, saviraišką, 
socialinę atsakomybę, 

Kiekviena1–4G klasė 
per mokslo metus 
įvykdo ar dalyvauja bent
1 projekte.

2020 m. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui.
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pilietiškumą.

2. Siekiant ugdymo proceso 
patrauklumo vesti pamokas, 
kitus užsiėmimus ir veiklas 
ne gimnazijos klasėse, bet 
kitose erdvėse. Taikyti 
nuotolinį ugdymą / mokymą 
vaikams / mokiniams, 
negalintiems lankyti 
mokyklos dėl ligos ar kitų 
svarbių priežasčių.

Kiekvienoje klasėje per 
mokslo metus bent po 5 
užsiėmimus vyksta ne 
gimnazijoje.

Taikomas sinchroninis ir
asinchroninis nuotolinis 
mokymas.

2020 m. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui.

Pradinio ugdymo, dalykų 
mokytojai.

1.2. Tikslas. Siekti kiekvieno darbuotojo veiklos kokybės.

1.2.1. Orientuoti 
mokytojo veiklą 
pamokoje į 
suasmenintą 
mokymą(si).

1. Mokiniams skirti 
užduotis, atsižvelgiant į jų 
gebėjimus ir siekiant 
individualios pažangos.

2. Metodinėse grupėse 
apsvarstyti ir Metodinėje 
taryboje patvirtinti vieningą 
individualios mokinio 
pažangos matavimo sistemą.

3. Dalyvauti „Lyderių laikas 
3“ projekto veiklose.

40 procentų mokytojų 
diferencijuoja ir 
individualizuoja 
pamokos ir namų 
užduotis.

Projekto „Lyderių laikas 
3“ veiklose dalyvauja 7 
klasės mokiniai ir klasės 
vadovė, biologijos, 
technologijų, anglų 
kalbos, fizikos 
mokytojai.

2020 m. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, pradinio 
ugdymo, dalykų 
mokytojai, projekto 
„Lyderių laikas 3“ 
pokyčių komanda.

-

1.2.2. Tobulinti 
darbuotojų 
skatinimo 
sistemą.

1. Skatinti darbuotojus už 
aukštus mokinių rezultatus, 
už projektinę veiklą, 
iniciatyvas, atliktas svarbias 
užduotis

Paskatinta ne mažiau 
kaip 20 procentų 
darbuotojų.

2020 m. Direktorius, direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui, 
direktoriaus pavaduotojas
ūkiui.

3,0

Mokymo lėšos

1.2.3. Suplanuoti 
ir vykdyti 

1. Vesti ir stebėti kolegų 
vedamas pamokas, aptarti, 

20 procentų mokytojų 
per mokslo metus stebi 

2019–2020 m. 
m.

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, pradinio 

1,7 
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kvalifikacijos 
tobulinimą.

analizuoti pokyčius.

2. Parengti individualius 
kvalifikacijos kėlimo planus,
atsižvelgus į mokinių 
pasiekimus.

ir aptaria kolegų 
vedamus užsiėmimus.

80 procentų mokytojų 
kvalifikaciją kelia pagal 
mokyklos ir mokytojų 
numatytus prioritetus.

2020 m.

ugdymo, dalykų 
mokytojai.

Mokymo lėšos

1.3. Tikslas. Ugdyti mokinius, atsižvelgiant į jų patirtį, ugdymosi poreikius ir socialinį kontekstą.

Uždavinys Priemonė Sėkmės kriterijus
Pasiekimo

laikas
Atsakingi

Lėšų šaltinis

2020 
(tūkst. Eur)

1.3.1. Stiprinti 
tėvų pagalbą 
vaikams mokytis.

1. Palaikyti su tėvais ryšį 
telefonu, per socialinius 
tinklus ar video konferencijų 
būdu.

2. Numatyti ir taikyti būdus, 
kaip pateikti namų užduotis 
mokiniams, negalintiems 
lankyti ugdymo įstaigos.

Visi tėvai gauna 
informaciją apie vaikų 
ugdymąsi.

Mokiniams, negalintiems 
lankyti mokyklos užduotys
pateikiamos e. dienyne, 
nusiunčiamos telefonu, per
socialinius tinklus.

2020 m. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, pradinio ugdymo,
dalykų mokytojai.

-

1.3.2. Tobulinti 
mokinių 
skatinimo už 
aukštus 
pasiekimus 
tvarką.

1. Skatinti mokinius, 
užėmusius prizines vietas 
rajono, regiono, šalies, 
tarptautiniuose konkursuose, 
olimpiadose, varžybose, už 
labai gerus akademinius 
pasiekimus.

Įteikiami padėkos raštai 
Mokyklos dienos šventės 
metu, Pagyrimo raštai 
pasibaigus mokslo 
metams, nemokama 
ekskursija, padėkos bendrų
mokinių susirinkimų metu.

2020 m. Gimnazijos tarybos 
pirmininkė, direktorius.

0,3

Mokymo lėšos

1.3.3. Teikti 
mokiniams 
socialinę 

1. Teikti socialinę pedagoginę 
pagalbą Pumpėnų gimnazijos 
ir skyrių mokiniams ir 

70 procentų mokinių 
nepatiria patyčių. 
80 procentų specialiųjų 

2020 m. Direktorius, direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui, 
pagalbos mokiniui 

60,0
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pedagoginę, 
specialiąją 
pedagoginę, 
psichologinę 
pagalbą.

vaikams.

2. Teikti specialiąją 
pedagoginę ir logopedo 
pagalbą Pumpėnų gimnazijos 
ir skyrių mokiniams ir vaikams
pamokų metu, grupinių ir 
pogrupinių užsiėmimų metu, 
nuotoliniu būdu.

3. Organizuoti psichologinės 
pagalbos teikimą mokiniams 
Pasvalio švietimo pagalbos 
tarnybos pedagoginiame 
psichologiniame skyriuje arba 
finansuojant šią paslaugą iš 
projektų ar socialinių partnerių
lėšų.

ugdymosi poreikių 
mokinių gauna reikalingą 
pagalbą, įgyja daugiau 
pasitikėjimo savo jėgomis.
90 procentų specialiųjų 
ugdymosi poreikių 
mokinių sėkmingai mokosi
gimnazijoje arba tęsia 
mokslą kitose ugdymo 
įstaigose.

specialistai. Mokymo lėšos

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

1.  Dalyvauti nacionaliniuose 
ir tarptautiniuose mokinių 
pasiekimų tyrimuose.

2. Organizuoti susitikimus su 
įvairių profesijų atstovais 
mokykloje, bendrovėse, 
įstaigose, organizacijose.

3. Organizuoti profesinio 
veiklinimo išvykas.

Pasirašyta bent 1 sutartis 
su socialiniais partneriais.

85 procentai gimnazinių 
klasių mokinių žino 
profesijos pasirinkimo 
galimybes.

2020 m. Socialinė pedagogė, 
technologijų mokytojai, 
bibliotekininkė.

0,3 

Mokymo lėšos

1.3.5. Tobulinti 
mokinių 
sveikatinimo ir 
nusikaltimų 
prevencijos 
sistemą.

1. Vykdyti Sveikatą 
stiprinančios mokyklos 
programą, vasaros 
socializacijos, žalingų įpročių, 
netinkamo elgesio prevencijos 
projektus.

Sveikos gyvensenos 
įgūdžių formavimo 
veikloje dalyvauja 50 
procentų mokinių iš 1–8, 
1G–4G klasių. Mokykla 
sudaro sąlygas mokiniams 
lankyti dziudo, rankinio, 

2020 m. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, socialinė 
pedagogė, sveikatos 
stiprinimo grupė, fizinio 
ugdymo mokytojai.

0,5

 Mokymo lėšos
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2. Organizuoti socialinio 
pedagogo, psichologo, 
visuomenės sveikatos 
priežiūros specialisto paskaitas
mokiniams, jų tėvams.

3. Vykdyti Vaiko gerovės 
komisijos veiklą, ypatingą 
dėmesį kreipiant į socialiai 
jautrių šeimų ir patyčių 
problemas.

krepšinio būrelius, 
sportuoti vakarais sporto 
salėje, stadione. Parengtas 
ir įvykdytas bent 1 
prevencinis projektas.

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

2020
(tūkst. Eur)

2.1.1. Kurti savitą
gimnazijos 
kultūrą.

1. Puoselėti senąsias 
gimnazijos tradicijas 
(organizuoti Mokyklos dienos 
šventę, Šimtadienį, Paskutinio 
skambučio, Mokslo ir žinių 
dienos šventes, tęsti bendros 
mokyklos bendruomenės foto 
nuotraukos per kovo 11-ąją, 
bendruomenės sveikinimo per 
vasario 16-ąją tradiciją).

2. Tęsti gimnazijos istorijos 
faktų fiksavimą mokyklos 
interneto svetainėje, muziejuje,
pildyti abiturientų laidų 

80 procentų tėvų, mokinių 
ir mokytojų patenkinti 
gimnazijos veikla.

Papildyta abiturientų 
nuotraukų galerija.

Atnaujinta nuotraukų 
galerija 3 aukšte.

2020 m.

Iki 2020 m. 
rugsėjo 1 d.

Direktorius, gimnazijos 
taryba, mokytojai, atsakingi
už renginių organizavimą.

0,2

 Mokymo lėšos
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nuotraukų galeriją. Atnaujinti 
nuotraukų apie mokykloje 
vykstančias veiklas galeriją 3 
aukšte.

  2.1.2. Ugdyti 
mokinių 
patriotiškumą, 
plėsti kultūrinį 
akiratį.

1. Paminėti valstybines 
šventes, Mokyklų 
bendruomenių metus, Vaikų 
emocinės gerovės metus.

2. Dalyvauti edukaciniuose 
renginiuose (Pasvalio krašto 
muziejaus, Pasvalio Mariaus 
Katiliškio viešosios 
bibliotekos, Kultūros pase 
paskelbtuose renginiuose ir 
kt.)

Kiekvienas mokinys 
dalyvauja mažiausiai 3 
renginiuose per metus.

Kiekviena klasė dalyvauja 
bent dviejuose Kultūros 
paso renginiuose per 
metus.

2020 m. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, pradinio ugdymo,
dalykų mokytojai, pagalbos 
mokiniui specialistai, 
mokytoja, atsakinga už 
Kultūros paso sistemos 
administravimą mokykloje.

3,0

Valstybės biudžeto
lėšos

2.2. Tikslas. Skatinti veikimą komandomis.

Uždavinys Priemonė Sėkmės kriterijus
Pasiekimo

laikas
Atsakingi

Lėšų šaltinis

2020
(tūkst. Eur)

2.2.1. Vykdyti 
projektinę veiklą.

1. Vykdyti projektinę veiklą 
rajono mastu.

2. Vykdyti projektinę veiklą 
šalies / tarptautiniu mastu.

Įvykdytas bent vienas 
projektas rajono mastu ir 
bent vienas šalies / 
tarptautiniu mastu.

2020 m. Direktorius, projektų 
vykdymo komandos.

Projektų lėšos

2.2.2. Plėtoti 
neformalųjį 
švietimą.

1. Plėsti būrelių pasiūlą 
mokiniams.

2. Tęsti bendradarbiavimą su 
Pasvalio sporto mokykla, J. ir 
A. Kazickų fondo vykdoma 

Panaudojama ne mažiau 
kaip 80 procentų 
neformaliajam švietimui 
skirtų ugdymo plano 
valandų.

2020 m. Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui.

10,0

Mokymo lėšos

Partnerių lėšos
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programa „Jaunimas gali“. Neformaliojo švietimo 
užsiėmimus lanko ne 
mažiau kaip 70 procentų 
1–4G klasių mokinių.

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

Uždavinys Priemonė Sėkmės kriterijus
Pasiekimo

laikas
Atsakingi

Lėšų šaltinis

2020
(tūkst. Eur)

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

1. Vykdyti bendras akcijas, 
projektus, švęsti valstybines 
šventes.

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

Įvykdyti bent du renginiai.

Ne mažiau kaip 20 
bendruomenės narių nuolat
naudojasi sporto ir 
treniruoklių salėmis, 
futbolo stadionu.

2020 m. Direktorius, gimnazijos 
tarybos pirmininkė.

1,0

Savivaldybės
biudžeto lėšos

2.3.2. Aktyviau 
bendradarbiauti 
su tėvais.

1. Organizuoti bendrus 
mokinių tėvų susirinkimus. 
Skaityti paskaitas jiems 
aktualiomis temomis.

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

70 procento mokinių tėvų 
dalyvauja bendruose 
susirinkimuose. 

Bent 1 paskaita ar 
mokymai tėvams per 
metus.

2020 m. Direktorius, direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui.

-

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

3.1. Tikslas. Stiprinti aplinkų bendrakūrą.

Uždavinys Priemonė Sėkmės kriterijus Pasiekimo Atsakingi Lėšų šaltinis
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laikas 2020
(tūkst. Eur)

3.1.1. Sukurti 
mokiniams 
saugesnę ir 
modernesnę 
aplinką.

1. Plėsti mokinių poilsio zoną 
pirmame aukšte.

2. Suremontuoti kabinetus, 
atnaujinti edukacines erdves.

3. Parengti projekto paraišką 
krepšinio aikštelei atnaujinti.

Nupiešta freska 
„Mokyklos vertybės“, 
nudažytos ir pastatytos 1 
aukšto koridoriuje kėdės.

Suremontuoti lietuvių 
kalbos ir chemijos 
kabinetai.

Parengta ir pateikta 
ŠMSM Sporto rėmimo 
fondui projekto paraiška.

2020 m. Direktoriaus pavaduotojas 
ūkiui, socialinė pedagogė, 
dailės, fizinio ugdymo 
mokytojai.

3,0

Savivaldybės
biudžeto lėšos

3.1.2. Aprūpinti 
kabinetus 
šiuolaikinėmis 
mokymo 
priemonėmis.

1. Pasirengti informatikos 
mokymui pradiniame ugdyme.

2. Aprūpinti mokytojus 
mokymo priemonėmis.

Aprūpinti planšetėmis bent
vieną pradinio ugdymo 
klasę.

Patenkinta 80 procentų 
mokytojų mokymo 
priemonių poreikio.

2020 m. Direktorius, direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui.

8,0

Mokymo lėšos

3.2. Tikslas. Kurti saugią gimnazijos aplinką.

Lėšų šaltinis

2020
(tūkst. Eur)

3.2.1. Įrengti 
vaikų žaidimų 
zoną.

1. Parengti projektą ir 
apskaičiuoti lėšų vaikų 
žaidimų zonai įrengti poreikį.

Parengtas projektas ir 
apskaičiuotas lėšų vaikų 
žaidimų zonai įrengti 
poreikis.

2020 m. Direktoriaus pavaduotojas 
ūkiui.

-
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3.2.2. Siekti, kad 
būtų įvykdyta 
katilinės 
rekonstrukcija.

1. Bendradarbiauti su Pasvalio 
rajono savivaldybės 
administracija rengiant 
katilinės rekonstrukcijos 
projektą ir vykdant 
rekonstrukcijos darbus.

Rekonstruota katilinė. 2020 m. Direktoriaus pavaduotojas 
ūkiui.

Savivaldybės
biudžeto lėšos

3.2.3. Siekti, kad 
gimnazijos 
teritorija būtų 
aptverta tvora.

1. Išsiaiškinti lėšų poreikį 
tvorai ar jos daliai aptverti 
gimnazijos teritoriją.

Išsiaiškintas lėšų poreikis 
ir sudaryta sąmata.

2020 m. Direktoriaus pavaduotojas 
ūkiui.

-

__________________
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