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I. SITUACIJOS ANALIZĖ  

 

1. Mokinių ir klasių komplektų skaičius. 2017–2018 m. m. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos (toliau – ŠZŽG) 1–4 gimnazijos klasėse mokėsi 

303 mokiniai, Adutiškio vidurinio ugdymo skyriuje (toliau – AVUS)  18 mokinių. Iš viso gimnazijoje buvo 11 klasių komplektų (dviem komplektais mažiau 

nei praėjusiais metais), AVUS – 2 klasių komplektai. 2018–2019 m. m. gimnazijoje mokėsi 275 (iš jų 6 AVUS) mokiniai, patvirtinta 11 klasių komplektų,  

AVUS – 1 klasių komplektas. 2019–2020 m. m. gimnazijoje mokosi 261 mokinys (iš jų 8 – AVUS, 4 mokiniai mokosi naujai įsteigtose socialinių įgūdžių 

ir lavinamojoje klasėse), patvirtinta 10 klasių komplektų gimnazijoje, 1 AVUS, 1 specialiosios (lavinamosios) klasės bei 1 specialiosios (socialinių įgūdžių 

klasės) komplektas.  Mokinių skaičių mažėjimą lemia demografinė padėtis. 

Mokiniai – mokinių skaičius koncentruose: 
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Mokslo metai 

1–2 gimn. 

klasių 

mokinių 

skaičius 

3–4 gimn. 

klasių 

mokinių 

skaičius 

Adutiškio 

skyriaus 11–12 

klasių mokinių 

skaičius 

Specialioji (socialinių 

įgūdžių) ir specialioji 

(lavinamoji) klasės  

Iš viso 

(rugsėjo 1 d.) 

2016–2017 155 150 27 – 332 

2017–2018 138 147 18 – 303 

2018–2019 127 142 6 – 275 

2019–2020 126 123 8 4 261 

 

2. Socialinio konteksto įvertinimas (maitinimas, pavėžėjimas). Gimnazijoje už nemokamo maitinimo ir pavėžėjimo organizavimą 2019–2020 m. 

m. atsakinga neformaliojo švietimo mokytoja Ingrida Smoliakienė, 2018–2019 m. m. šią sritį kuravo socialinė pedagogė Teresa Godlevskienė. Dokumentus 

apie gaunamas pajamas šeimos teikia savo seniūnijose. Gimnazija gauna mokinių sąrašus ir sprendimus, nuo kada bus nemokamai maitinami mokinai. 

2018–2019 mokslo metais nemokamą maitinimą gimnazijoje gavo 66 mokiniai, iš jų 2 mokiniai mokosi AVUS. 2019–2020 m. m rugsėjo mėn. nemokamas 

maitinimas paskirtas 51 mokiniui (5 iš jų mokosi AVUS) Dėl besikeičiančios šeimų materialinės padėties nemokamai maitinamų mokinių skaičius nuolat 

keičiasi. 

Maitinimas organizuojamas vadovaujantis Mokinių nemokamo maitinimo Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijoje tvarkos aprašu ir Maitinimo 

organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu. Maitinimo valgiaraščiai skelbiami 

gimnazijos internetinėje svetainėje. 

2018–2019 m. m. į gimnaziją ir iš jos buvo nemokamai pavežami 128 mokiniai. UAB „Transporto centras“ autobusais važiavo 111 mokinių, mūsų 

gimnazijos mokykliniu autobusu – 4, Švenčionių pradinės mokyklos mokykliniu autobusu – 11 ir Švenčionių progimnazijos mokykliniu autobusu –                           

2 mokiniai. Gimnazijos mokykliniu autobusu pavežami Švenčionių pradinės mokyklos ir Švenčionių progimnazijos  mokiniai. 2019–2020 m. m. į gimnaziją 

ir iš jos bus nemokamai pavežamas 91 mokinys. UAB „Transporto centras“ autobusais važiuos 74 mokiniai, mūsų gimnazijos mokykliniu autobusu – 5, 

Švenčionių pradinės mokyklos mokykliniu autobusu – 2 ir Švenčionių progimnazijos mokykliniu autobusu – 10 mokinių. 

3. Švietimo išteklių įvertinimas (darbuotojai, švietimo aprūpinimas). 2018–2019 m. m. dirbo 51 (iš jų 10 AVUS) pedagoginis darbuotojas. 

Mokytojai: 5 ekspertai (iš jų 1 AVUS), įskaitant vadovą, 31 metodininkas (4 AVUS), įskaitant pavaduotoją ugdymui, 11 vyr. mokytojų (5 AVUS), įskaitant 

pavaduotoją ugdymui, ir 1 mokytojas. Pagalbą mokiniams teikė socialinis pedagogas metodininkas, specialusis pedagogas metodininkas, psichologas                  

(IV kategorija) bei mokytoja padėjėja.  

2019–2020 m. m. dirba 50 (iš jų 7 AVUS) pedagoginių darbuotojų. Mokytojai: 5 ekspertai (iš jų 1 AVUS), įskaitant vadovą), 29 metodininkai                            

(3 AVUS), įskaitant pavaduotoją ugdymui, 8 vyresnieji mokytojai (3 AVUS) ir 1 mokytojas. Pagalbą mokiniams teiks socialinis pedagogas metodininkas, 

specialusis pedagogas metodininkas, psichologas (IV kategorija) bei mokytoja padėjėja. 

 

 

 

2018–2019 m. m. 
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 ŠZZG ir AVUS ŠZZG AVUS Mokytojų kategorijos 

Direktorius 1 1 – ekspertas 

Pavaduotojai 3 2 1 2 metodininkai,  1 vyresnysis mokytojas 

Mokytojai 4 (be vadovo) 3 1 ekspertai 

 29 (be pavaduotojų) 25 4 metodininkai 

 10 6 4 Vyresnieji mokytojai 

 1 1  mokytojai 

Soc. pedagogas 1 1  metodininkai 

Spec. pedagogas 1 1  vyresnysis mokytojas 

Psichologas 1 1  mokytojas 

Iš viso (be mokyt. 

padėjėjų) 

51 41 10  

Mokytojai padėjėjai 

(nepriskiriami prie 

pedagoginių darbuotojų) 

1 

 

1  – 

 

2019–2020 m. m. 

 

 ŠZZG ir AVUS ŠZZG AVUS Mokytojų kategorijos 

Direktorius 1 1 – ekspertas 

Pavaduotojas 1 1 – metodininkas 

Soc. pedagogas* 1 1  metodininkas 

Spec. pedagogas* 1 1  vyresnysis mokytojas 

Psichologas* 1 1  mokytojas 

Mokytojai 4 (be vadovo) 3 1 ekspertai 

 28 (be pavaduotojų)  25 3 metodininkai 

 8 5 3 vyresnieji mokytojai 

 5 5 – mokytojai 

Iš viso: 47 40 7  

*Pareigybė bus įsteigta nuo 2020 m. sausio mėn.  
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4. Mokinių pasiekimai 
4.1. Pagrindinis ugdymas. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai įteikti 52 mokiniams. (Pasiekimų patikrinimo rezultatų palyginimas su 2018 m., 78 

mok.). 

 

2019 metų lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai 

 

Organizacija 
Kand. 

sk. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gautų taškų vidurkis 

(2018 m.) 

Visa Lietuva 24800 
119 

0.48% 

568 

2.29% 

1189 

4.79% 

3655 

14.74% 

3226 

13.01% 

4264 

17.19% 

4132 

16.66% 

4063 

16.38% 

2780 

11.21% 

803 

3.24% 

6.3 

(6.4 – 2018 metais) 

Švenčionių r. 197 
3 

1.52% 

8 

4.06% 

10 

5.08% 

28 

14.21% 

28 

14.21% 

37 

18.78% 

27 

13.71% 

25 

12.69% 

25 

12.69% 

6 

3.05% 

6.1 

Švenčionių 

Zigmo 

Žemaičio 

gimnazija 

52 

(78) 

1 

1.92% 
0 0 

4 

7.69% 

6 

11.54% 

9 

17.31% 

10 

19.23% 

8 

15.38% 

10 

19.23% 

4 

7.69% 

7.0  

(6.6 – 2018 metais) 

 

 

2019 metų matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai 

 

 

 

Organizacija Kand. 

sk. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gautų taškų vidurkis 

(2018 m.) 

Visa Lietuva 22982 400 

1.74% 

2009 

8.74% 

2444 

10.63% 

5404 

23.51% 

2995 

13.03% 

2760 

12.01% 

2357 

10.26% 

2249 

9.79% 

1394 

6.07% 

970 

4.22% 

5.3  

(5.0 – 2018 metais) 

Švenčionių r. 164 2 

1.22% 

22 

13.41% 

18 

10.98% 

48 

29.27% 

23 

14.02% 

17 

10.37% 

20 

12.2% 

8 

4.88% 

4 

2.44% 

2 

1.22% 

4.7 

Švenčionių 

Zigmo 

Žemaičio 

gimnazija 

52 

(78) 

1 

1.92% 

5 

9.62% 

6 

11.54% 

22 

42.31% 

8 

15.38% 

4 

7.69% 

5 

9.62% 

1 

1.92% 

0 0 4.3 

(4.1 – 2018 

metais) 
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4.2 Gimnazijoje buvo vykdomi užsienio kalbos (anglų, rusų) pasiekimų lygio testai.  
2019 m. vasario 26–28 d. gimnazijoje buvo vykdomi užsienio kalbos (anglų ir rusų) pasiekimų lygio testai. Buvo įvertintos 10 (II gimnazijos) klasės mokinių 

anglų ir rusų kalbų komunikacinės kalbinės kompetencijos pagal bendrąsias ugdymo programas, siejant jas su Bendrųjų Europos kalbų mokymosi, mokymo 

ir vertinimo metmenų A2–B1 lygiais. Anglų kalbos testo užduotys buvo orientuotos į B1 lygį, o kitų kalbų – į A2 lygį. Šiais mokslo metais gimnazijoje 50 

mokinių atliko B1 lygio anglų, A2 lygio  rusų kalbų testus. Patikroje dalyvavę dešimtokai atliko ne tik pirmosios užsienio kalbos (anglų) testą, bet ir antrosios 

užsienio kalbos (rusų) testą.  

 

 

4.3. 2019 m. brandos egzaminų rezultatai. Brandos atestatai įteikti 71 mokiniui, iš jų 6 AVUS. Prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 71 

kandidatas ir 3 eksternai.  

4.3.1. Brandos egzaminų pasirinkimai. 
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Klasė, 

mokinių 

skaičius 
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4a (22 mok.) 9 13 15 8 10 1 14 3 3 – 2 3 1 6 88 

4b (20 mok.) 18 2 9 7 1 2 5 3 1 – 2 4 – 9 63 

4c (23 mok.) 4 19 21 13 10 1 18 3 6 1 2 2 – 5 105 

Iš viso ŠZZG 

(65 mok.) 

31 34 45 28 21 4 37 9 10 1 6 9 1 20 256 

12 kl. AVUS 

(6 mok.) 

1 5 5 – 5 – 5 – 4 – – – – 1 26 

IŠ VISO 32 39 50 28 26 4 42 9 14 1 6 9 1 21 282 

( 4 egz. 1 mokiniui) 

EKSTERNAI – 2 2 – 1 – 2 – – – – – – – 7 

 

4.3.2. Brandos egzaminų rezultatai.  

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas: 

 

Organizacija Kand. 

sk.  
Neišlaikė  Nevertinti  16–35  36–85  86–99  100  

Visa Lietuva  
17904  

1680  

9.38%  
0  

5815  

32.48%  

8336  

46.56%  

1917  

10.71%  

154  

0.86%  

Švenčionių r.  
96  

13 

13.54%  
0  

37 

38.54%  

35 

36.46%  

11 

11.46%  
0  

Švenčionių Zigmo Žemaičio 

gimnazija  
39  

1 

2.56%  
0  

19 

48,72%  

13 

33,33%  

6 

15,38%  
0  

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinis brandos egzaminas: 
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Organizacija  Kand. 

sk.  

Neišlaikė  4  5  6  7  8  9  10  

Visa Lietuva  8370  
539  

6.44%  

3306  

39.5%  

1907  

22.78%  

1262  

15.08%  

761  

9.09%  

376  

4.49%  

155  

1.85%  

57  

0.68%  

Švenčionių r.  93  
3 

3.23%  

40 

43.01%  

28 

30.11%  

13 

13.98%  

6 

6.45%  

3 

3.23%  
0  0  

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija  32  0  
18 

56.25%  

6 

18.75%  

4 

12.5%  

2 

6.25%  

2 

6.25%  
0  0  

 

 

 

Lyginamoji 2016–2019 metų  lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminų pasirinkimų ir rezultatų analizė: 

 
 

 

 

 

 

91
83 86

71
62

54 56

39
29 29 30 32

0

20

40

60

80

100

2016 2017 2018 2019

VBE/MBE

Abiturientų skaičius Pasirinko VBE

Pasirinko MBE

22,6

11,11

21,43

2,5

0

5

10

15

20

25

2016 2017 2018 2019

Neišlaikė (%)

Neišlaikė
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Matematikos valstybinis brandos egzaminas: 

 

Organizacija  Kand. 

sk.  
Neišlaikė  Nevertinti  16–35  36–85  86–99  100  

Visa Lietuva  
16539  

2956  

17.87%  
0  

7428  

44.91%  

4860  

29.39%  

983  

5.94%  

312  

1.89%  

Švenčionių r.  
95  

27 

28.42%  
0  

44 

46.32%  

17 

17.89%  

6 

6.32%  

1 1.05%  

Švenčionių Zigmo Žemaičio 

gimnazija  
37  

10 

27.03%  
0  

18 

48.65%  

6 

16.22%  

2 

5.41%  

1 2.70%  

 
 

Užsienio kalbos (anglų) valstybinis brandos egzaminas: 
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Organizacija  Kand. 

sk.  
Neišlaikė  Nevertinti  16–35  36–85  86–99  100  

Visa Lietuva  
19154  

400  

2.09%  
0  

2986  

15.59%  

9640  

50.33%  

4831  

25.22%  

1260  

6.58%  

Švenčionių r.  
96  

1 

1.04%  
0  

26 

27.08%  

49 

51.04%  

19 

19.79%  

1 1.04%  

Švenčionių Zigmo Žemaičio 

gimnazija  
48  0  0  

15 

31.25%  

24 

50%  

9 

18.75%  
0  

 

 

Užsienio kalbos (rusų) valstybinis brandos egzaminas: 

 

Organizacija  Kand. 

sk.  
Neišlaikė  Nevertinti  16–35  36–85  86–99  100  

Visa Lietuva  
1586  

3 

0.19%  
0  

50  

3.15%  

641  

40.42%  

605  

38.15%  

287  

18.1%  

Švenčionių r.  
64  0  0  

5 

7.81%  

33 

51.56%  

20 

31.25%  

6 9.38%  

Švenčionių Zigmo Žemaičio 

gimnazija  
28  0  0  

1 

3.57%  

14 

50%  

10 

35.71%  

3 10.71%  

 

Biologijos valstybinis brandos egzaminas: 

 

Organizacija  Kand. 

sk.  
Neišlaikė  Nevertinti  16–35  36–85  86–99  100  

Visa Lietuva  
5786  

141  

2.44%  
0  

1927  

33.3%  

2927  

50.59%  

730  

12.62%  

61  

1.05%  

Švenčionių r.  
29  

1 

3.45%  
0  

11 

37.93%  

14 

48.28%  

3 

10.34%  
0  



10 

 

Švenčionių Zigmo Žemaičio 

gimnazija  
12  0  0  

6  

50%  

6  

50%  
0  0  

 

Istorijos valstybinis brandos egzaminas: 

 

Organizacija  Kand. 

sk.  
Neišlaikė  Nevertinti  16–35  36–85  86–99  100  

Visa Lietuva  
8510  

107  

1.26%  
0  

3069  

36.06%  

4847  

56.96%  

468  

5.5%  

19  

0.22%  

Švenčionių r.  
46  

1 

2.17%  
0  

22 

47.83%  

21 

45.65%  

2 

4.35%  
0  

Švenčionių Zigmo Žemaičio 

gimnazija  
24  0  0  

10 

41.67%  

13 

54.17%  

1 

4.17%  
0  

 

Chemijos valstybinis brandos egzaminas: 

 

Organizacija  Kand. 

sk.  
Neišlaikė  Nevertinti  16–35  36–85  86–99  100  

Visa Lietuva  
1263  

28  

2.22%  
0  

308  

24.39%  

651  

51.54%  

236  

18.69%  

40  

3.17%  

Švenčionių r.  
2  0  0  

1  

50%  

1  

50%  
0  0  

Švenčionių Zigmo Žemaičio 

gimnazija  
1  0  0  0  

1  

100%  
0  0  

 

Fizikos valstybinis brandos egzaminas: 

 

Organizacija  Kand. 

sk.  
Neišlaikė  Nevertinti  16–35  36–85  86–99  100  

Visa Lietuva  
2371  

77  

3.25%  
0  

842  

35.51%  

1182  

49.85%  

220  

9.28%  

50  

2.11%  



11 

 

Švenčionių r.  
10  0  0  

4  

40%  

6  

60%  
0  0  

Švenčionių Zigmo Žemaičio 

gimnazija  
6  0  0  

2 

33.33%  

4 

66.67%  
0  0  

 

Geografijos valstybinis brandos egzaminas: 

 

Organizacija  Kand. 

sk.  
Neišlaikė  Nevertinti  16–35  36–85  86–99  100  

Visa Lietuva  
2727  

105  

3.85%  
0  

1149  

42.13%  

1373  

50.35%  

85  

3.12%  

15  

0.55%  

Švenčionių r.  
9  0  0  

5 

55.56%  

4 

44.44%  
0  0  

Švenčionių Zigmo Žemaičio 

gimnazija  
4  0  0  

1  

25%  

3  

75%  
0  0  

 

Informacinių technologijų valstybinis brandos egzaminas: 

 

Organizacija  Kand. 

sk.  

Neišlaikė  Nevertinti  16–35  36–85  86–99  100  

Visa Lietuva  2460  86  

3.5%  

0  893  

36.3%  

847  

34.43%  

377  

15.33%  

256  

10.41%  

Švenčionių r.  16  0  0  8  

50%  

4  

25%  

2 

12.5%  

2 12.5%  

Švenčionių Zigmo Žemaičio 

gimnazija  

8  0  0  4  

50%  

4  

50%  

0  0  

 

Menų mokyklinis brandos egzaminas: 

 

Organizacija  
Kand. 

sk.  
Neišlaikė  4  5  6  7  8  9  10  
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Visa Lietuva  1262  4 

0.32%  

6 

0.48%  

14  

1.11%  

43  

3.41%  

66  

5.23%  

173  

13.71%  

247  

19.57%  

709  

56.18%  

Švenčionių r.  15  0  0  0  0  0  0  3  

20%  

12 80%  

Švenčionių Zigmo 

Žemaičio gimnazija  

10  0  0  0  0  0  0  2  

20%  

8  

80%  

 

 

Technologijų mokyklinis brandos egzaminas: 

 

Organizacija  
Kand. 

sk.  
Neišlaikė  4  5  6  7  8  9  10  

Visa Lietuva  5877  26  

0.44%  

172  

2.93%  

295  

5.02%  

542  

9.22%  

871  

14.82%  

1136  

19.33%  

1463  

24.89%  

1372  

23.35%  

Švenčionių r.  58  0  0  2 

3.45%  

1 

1.72%  

5 

8.62%  

13 

22.41%  

18 

31.03%  

19 32.76%  

Švenčionių Zigmo 

Žemaičio gimnazija  

21  0  0  2 

9.52%  

1 

4.76%  

2 

9.52%  

2 

9.52%  

5 

23.81%  

9 42.86%  

 

Visi gimnazijos kandidatai išlaikė užsienio kalbų (anglų, rusų), geografijos, biologijos, fizikos, chemijos, istorijos, informacinių technologijų 

valstybinius brandos egzaminus (toliau – VBE) bei lietuvių kalbos ir literatūros, menų, technologijų mokyklinius brandos egzaminus. Keturi mokiniai gavo 

šimtukus – trys iš užsienio (rusų) kalbos ir vienas – matematikos VBE.  

4.4. Tolesnis mokymasis 

4.4.1. Pagrindinio ugdymo programą baigė 54 mokiniai. 52 iš jų gavo pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus.  

 

2018–2019 m. m. dešimtokų tolesnės veiklos suvestinė 

K

la 

sė 

10 (II) 

kl.  

mokinių 

skaičius 

2018–

2019 m. 

10 (II) kl. 

mokinių, 

gavusių 

išsilavinimo 

pažymėjimu

s, skaičius 

Iš jų: 

 

Negavę išsilavinimo pažymėjimų 

Tęsia 

mokslą 

11 (III) 

klasėje 

Tęsia 

mokslą 

11 (III) 

kitoje 

Tęsia 

mokslą 

profesi 

Nieku

r netę 

sia 

moks 

Tęsian 

čių 

mokslą 

profesi 

Kartojan

čių kursą 

skaičius 

Nieku

r 

netęsi

ančių 

Kita veikla 

 (nurodyti veiklos 

pavadinimą) užsiimančių 

skaičius 
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m. 

pabaigo

je 

2018–2019 

m. m. 

pabaigoje 

toje 

pačioje 

mokyklo 

je 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklo 

je 

nio 

mokymo 

įstaigoje 

lo nio 

mokymo 

įstaigoje 

skaičius 

moksl

o 

skaiči

us 

2

a, 

2

b 

54 52 49 – 3 – – – – 2 mokiniai mokosi 

Švenčionių Zigmo Žemaičio 

gimnazijos socialinių 

įgūdžių klasėje 

 

4.4.2. 2019 m. gimnaziją baigė 71 abiturientas (iš jų 6 AVUS). Visi mokiniai gavo brandos atestatus. 

Lentelėje – baigusiųjų 2013–2019 m. mokinių tolesnių studijų palyginimas. 

 

Baigimo metai Aukštosios 

studijos 

(universitetai

, kolegijos) 

Profesinio 

rengimo 

studijos 

Dirba Registruoti 

darbo 

biržoje 

Užsienyje Kita veikla 

2013 68% 16% 13% 3% 0%  

2014 61,84% 21,05% 11,85% 5,26% 0%  

2015 65,21% 26,09% 8,7% 0% 0,01%  

2016 (be skyriaus) 65,38% 17,95% 4,1% 0% 3,00%  

2016 (su skyriumi) 65,17% 20,22% 12,36% 0% 2,25%  

2017 (be skyriaus) 59% 16% 17% 1% 6% 1% 

2017 (su skyriumi) 57% 17% 18% 1% 6% 1% 

2018 (su skyriumi) 62% 17,3% 10,4% 8% 0% 2,3% 

2019 (su skyriumi) 51% 24% 20% 0% 0% 5% 
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2018–2019 m. m. abiturientų tolesnės veiklos suvestinė 

Mokyklos 

pavadinimas 

Abiturientų 

skaičius 2018–

2019 m. m. 

pabaigoje 

Gavo brandos 

atestatus 

Įstojo į 

universitetus 

Įstojo į 

kolegijas 

Įstojo į kitas 

mokymo įstaigas 

Kita veikla 

Mokinių 

skaičius 

Proc. Mokinių 

skaičius 

Proc. Mokinių 

skaičius 

Proc. Mokinių 

skaičius 

Proc. Veiklos 

pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

Proc. 

Švenčionių 

Zigmo Žemaičio 

gimnazija 

71 71 100% 19 27% 17 24% 17 24% Tarnauja 

Lietuvos 

kariuomenėje 

4 

 

5% 

 

Dirba 14 20% 

 

2018–2019 m. m. abiturientų tolimesnio mokymosi suvestinė 

Universiteto pavadinimas Pasirinktos specialybės pavadinimas Įstojusių skaičius 

Vilniaus universitetas Informacinės technologijos 3 

Slauga 1 

Teisė 1 

Ispanų filologija 1 

Verslo vadyba ir administravimas 1 

Politologija 1 

Istorija 1 

Vertimas į anglų, lietuvių, latvių kalbas 1 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas Mechanikos inžinerija  1 

Statybos inžinerija 1 

Programų inžinerija 1 

Pramogų industrija 1 

Statybų ir nekilnojamo turto valdymas 1 

Verslo vadyba 1 

Vilniaus Kazimiero Simonavičiaus universitetas Mados industrija 1 

Mykolo Riomerio universitetas Teisė ir ikiteisminis tyrimas 1 

Teisė ir muitinė veikla 1 
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Kolegijos pavadinimas Pasirinktos specialybės pavadinimas Įstojusių skaičius 

Vilniaus kolegija Investicija ir draudimas 1 

Kosmetologija 1 

Sveikatos priežiūra, slauga 3 

Lietuvos verslo kolegija Išmanioji vadyba 1 

Kauno kolegija Farmakotechnika 1 

Sporto vadyba 1 

Tarptautinis verslas 1 

Teisė 1 

Transporto logistika 1 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Automobilių elektronikos sistema 1 

Grafinis dizainas 1 

Interjero dizainas 1 

Socialinių mokslų kolegija Kosmetologija 1 

Kūrybinės industrijos ir pramogos 1 

Šv. Ignaco Lojolos kolegija Skubi medicinos pagalba 1 

 

Profesinio mokymo įstaigos pavadinimas Pasirinktos specialybės pavadinimas Įstojusių skaičius 

Lietuvos policijos mokykla Policijos veikla 1 

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras Informacinės technologijos 1 

Vizualinės reklamos gamyba 2 

Vilniaus automechanikų ir verslo mokykla Automobilių elektros įrenginių remontas 2 

Vilniaus profesinio rengimo centras Auklė 1 

Kirpėja 1 

Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba Gaisrininkas 1 

Vilniaus statybininkų rengimo centras Stalius 1 

Švenčionių profesinio rengimo centras  Automechanikas 1 

Kulinarija 2 

Soc. darbuotojo padėjėjas 2 

Statyba 2 
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4.5. Neformalusis ugdymas 

 

2018–2019 m. m. mokiniams buvo pasiūlyta 20 neformaliojo ugdymo programų. Iš viso 31 savaitinė valanda (kiekvienam mokiniui tenka 0,12 val.). 

12 programų (iš viso 13 val.) skirta 1–2 gimnazijos klasių mokiniams, 17 programų  (iš viso 18 val.) – 3–4 gimnazijos klasių mokiniams. Dirbo 16 patyrusių 

neformaliojo ugdymo programų vadovų. 

 

4.6. Mokinių pasiekimai rajono olimpiadose, konkursuose, varžybose 

 

2018–2019 m. m. gimnazijos ir AVUS ugdytiniai aktyviai dalyvavo įvairių dalykų rajoninėse olimpiadose ir konkursuose, sportinėse varžybose, 

renginiuose. 

 

Olimpiados, konkurso 

pavadinimas 

I vieta 

(mokinių skaičius) 

II vieta 

(mokinių skaičius) 

III vieta 

(mokinių skaičius) 

Iš viso dalyvavo 

(mokinių skaičius) 

Anglų kalbos konkursas – 2 – 3 

Anglų kalbos olimpiada – – – 3 

Biologijos olimpiada  

 

– – – 3 

Chemijos olimpiada  

 

2 1 1 6 

Dailės olimpiada 

 

 

1 – – 2 

Fizikos olimpiada 

 

Neskirta Neskirta 2 2 

Geografijos olimpiada 

 

– – – 5 

Informatikos olimpiada 1 1 1 3 

Istorijos olimpiada – – 1 3 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros olimpiada 

1 – – 6 

Lotynų kalbos ir 

Antikos kultūros 

olimpiada 

Neskirta 1 Neskirta 1 
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Matematikos olimpiada Neskirta 3 – 10 

Rusų (užsienio) kalbos 

olimpiada (10–11 

klasės) 

– – 1 3 

 

4.7. Gimnazijos kultūrinė, sportinė, pažintinė, profesinio orientavimo, projektinė, prevencinė veikla 2018–2019 m. m. 

Veiklos pobūdis Veiklos pavadinimas (trumpas aprašymas) Data, vieta 

Socialinės akcijos, 

konkursai, kelionės 

 

„Maži geri darbai kartu“ – kartu su NATO priešakinių pajėgų bataliono 

kovinėje grupėje tarnaujančių Nyderlandų kontingento ir Lietuvos 

Respublikos kariais vyko akcija, kurios metu padėjome Švenčionių miesto 

senyvo amžiaus ir neįgaliems žmonėms dirbti sunkesnius sezoninius 

darbus 

2018 m. rugsėjo 19 d.,  Švenčionių miestas 

Gimnazijos aktyvių mokinių grupė kartu su kitomis mokyklų komandomis 

dalyvavo Vilniaus regiono jaunimo „Veiksmo dienos“ renginyje, kurį 

organizavo Švenčionių rajono savivaldybė 

2018 m. lapkričio 15 d.,  Švenčionių rajono 

savivaldybė 

Vyko konkurso „Eruditai 2018“ I etapas. Konkursas skirtas Lietuvos ir 

gimnazijos šimtmečiui paminėti  

2018 m. gruodžio 10 ir 12 d.,  aktų salė 

Organizuota tradicinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ 2019 m. sausio 11 d. 

Gimnazijoje vyko kasmetinės aplinkos tvarkymo akcija „Darom 2019“ 2019 m. balandžio 18 d., gimnazijos prieigos  

Mokinių taryba organizavo gyvūnų paramos akciją „Padėk“, kurios metu 

buvo renkamos lėšos, maistas Utenos gyvūnų mylėtojų draugijos 

globojamiems benamiams. Mokinių grupė vyko į prieglaudą ir perdavė 

surinktus daiktus, pinigus 

2019 m. balandžio–birželio mėn. 

Organizuotas protmūšio „Zigmuko protai“ maratonas. Konkurse dalyvavo 

1–3 klasių suburtos mokinių, mokytojų komandos 

2019 m. birželio mėn. 

Pažintinė mokinių ir juos lydinčių mokytojų kelionė į Lenkiją  2019 m. birželio 10–12 d. 

Susitikimai Mokinių ir mokytojų grupė dalyvavo popiežiaus Pranciškaus  susitikime su 

Lietuvos jaunimu  

2018 m. rugsėjo 22 d.,  Vilnius 

Mokinių grupė susitiko su populiariu aktoriumi Giedriumi Savicku. Vyko 

pamokantis, prasmingas ir kartu linksmas susitikimas  

2018 m. spalio 12 d.,  gimnazijos aktų salė 

3-iųjų gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo susitikime su Švenčionių 

valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiu veterinarijos gydytoju 

Gintaru Markevičiumi, kuris kalbėjo apie nesaikingą maisto švaistymą ir 

antimikrobinių veterinarinių vaistų naudojimą 

2018 m. lapkričio 13 d., 105 kab. 
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Susitikimas su „Misija Sibiras“ dalyviu Matu Toliušiu  2019 m. gegužės 13 d. 

Sportiniai renginiai Europos judrumo savaitę minint, vyko tarpklasinis futbolo turnyras, kurio 

nugalėtoja – 2b klasės komanda  

2018 m. rugsėjo 16–22 d., gimnazijos stadionas 

„Lietuvos ryto“ arenoje 2a klasės mokinys grappling imtynių IGF pasaulio 

čempionate iškovojo 1-ąją vietą ir tapo pasaulio čempionu  

2018 m. spalio 26 d., Vilnius  

Gimnazijos komanda sėkmingai dalyvavo Lietuvos mokyklų žaidynių 

tarpzoninėse štangos spaudimo varžybose – užimta 3-ioji vieta ir iškovotas 

kelialapis į finalines varžybas 

2019 m. kovo 1 d., Simnas 

Gimnazijos vaikinų krepšinio komanda „Zigmas“ Mažosios taurės 

didžiajame finale laimėjo sidabro medalius 

2019 m. balandžio mėn. 

Gimnazijos futbolo komanda „Bomba“ Lietuvos mokyklų futbolo žaidynių 

„Golas“ Vilniaus apskrities finalinėse varžybose užėmė 3-iąją vietą 

2019 m. gegužės 28 d.  

Profesinio 

orientavimo veikla 

 

Grupė mokinių ir mokytojų lankėsi Litexpo parodų centre vykusiame 

modernių technologijų ir verslumo renginyje Switch, klausėsi įkvepiančių 

sėkmės istorijų, skatinimo savo ateitį sieti su skaitmeniniu pasauliu  

2018 m. rugsėjo 20 d.,  Vilnius 

Gimnazijoje viešėjo KTU docentas dr. Tomas Blažauskas ir virtualios 

laboratorijos vadovas Andrius Paulauskas. Susitikime su 2–4 klasių 

mokiniais buvo pristatytas KTU Informatikos fakultetas, svečiai pravedė 

programavimo pamoką 

2018 m. spalio 19 d., gimnazijos informatikos 

kabinetas 

Grupė mokinių lankėsi Vilniaus kolegijoje, kur susipažino su atskirų 

fakultetų veikla  

2018 m. spalio 22 d., Vilniaus kolegija 

Sėkmės pamokas vedė buvę gimnazijos mokiniai Dominykas Kugelevičius 

ir Gytis Prašmutas  

2018 m. lapkričio 15 d., 302 kab. 

3–4 klasių mokinių grupė dalyvavo LSMU atvirų durų renginiuose 2018 m. lapkričio 16 d., Kaunas, LSMU 

4 klasių mokinių grupė susitiko su buvusiu gimnazijos mokiniu Pauliumi 

Razmiu jo darbo vietoje – Vilniaus Santaros klinikose, kur Paulius labai 

vaizdžiai pristatė slaugos studijų programą baigusių absolventų darbą  

2018 m. gruodžio 7  d., Vilnius, Santaros klinikos 

Sėkmės pamokas vedė buvę gimnazijos mokiniai chemikas Justas Pošiūnas 

ir teisininkė Ieva Vaškinėlytė 

2018 m. gruodžio 10 d., 306 kab.  

Sėkmės pamoką vedė buvusi gimnazijos mokinė archeologė Ingrida 

Čičiurkaitė 

2018 m. gruodžio 12 d., 302 kab. 

Sėkmės pamoką vedė buvęs gimnazijos mokinys reklamos kūrybininkas 

Aurimas Kadzevičius 

2018 m. gruodžio 14 d., skaitykla 
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Sėkmės pamoką vedė buvęs gimnazijos mokinys elektronikos inžinierius  

Paulius Svarauskas 

2019 m. sausio 21 d., 302 kab. 

3–4 klasių mokiniams tapo labai naudingas susitikimas su LAMAbpo 

specialiste, kuri pristatė mokiniams stojimo į mokymo įstaigas naujoves 

2019 m. vasario1 d., skaitykla 

3–4 klasių mokinių išvyka į parodą „Studijos 2019“ leido mokiniams 

išgirsti apie naujas studijų programa 

2019 m. vasario 8 d., Vilnius 

1–4 klasių mokinių susitikimas su Ignalinos karo prievolės komplektavimo 

specialistais. Mokiniai geriau susipažino su karių veiklomis taikos 

sąlygomis, apžiūrėjo ginklų kolekciją 

2019 m. kovo 7 d., aktų salė 

Edukacinės bendrovės „Kalba“ studijų užsienyje koordinatorė supažindino 

mokinius su galimybe studijuoti Didžiojoje Britanijoje, Danijoje ir 

Olandijoje 

2019 m. kovo 14 d., aktų salė 

3–4 klasių mokinių išvyka į VGTU Atvirų durų dienos renginius  2019 m. kovo 22 d., Vilnius 

Organizuota Karjeros diena – dalyvavo VGTU, Utenos kolegijos ir VU 

įstaigų dėstytoja 

2019 m. balandžio 17 d., aktų salė 

Projektinė veikla 

 

Projekto „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“ veikla. Vyko susitikimas su 

fotografu Gabrieliumi Jauniškiu  

2018 m. rugsėjo 27 d.,  gimnazijos aktų salė 

Projekto „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“ veikla. Vyko susitikimas su 

TELE2 komunikacijos direktoriumi Baltijos šalims Andriumi Baranausku. 

Pokalbio tema – „Ateitis yra graži: kaip ten patekti“  

2018 m. spalio 4 d.,  gimnazijos aktų salė 

Projekto „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“ veikla. Vyko susitikimas su 

populiaria žurnaliste Rita Miliūte  

2018 m. spalio 17 d.,  gimnazijos aktų salė 

Buvo vykdomas projektas „Naktis gimnazijoje 2018“. Vyko 

tarpinstitucinės krepšinio varžybos, stalo teniso ir stalo futbolo varžybos 

Žaibiškas sambūris, nakties protmūšis, susitikimai su įdomiais žmonėmis ir 

kt. veiklos 

2018 m. lapkričio 23 d.,  gimnazijos erdvės 

Projekto „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“ veikla. Vyko susitikimas su 

mokslo populiarinimu užsiimančia žurnaliste Goda Raibyte  

2018 m. gruodžio 7 d.,  gimnazijos skaitykla 

Projekto „Dainių dialogai Vilnijos krašte“ veiklos. Vyko susitikimas su 

poete Greta Ambrazaite, dainų kūrėju Gyčiu Ambrazevičiumi 

2018 m. gruodžio 10 d.,  gimnazijos skaitykla 

1a klasės mokinių grupė dalyvavo projekto „Pažink valstybę“ veikloje 2019 m. gruodžio mėn, LR Kultūros ministerija 

Vilniuje 
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1–2 klasių mokiniai dalyvavo projekte „Būk pilietiškas ir atsakingas“, 

kurio metu dirbo grupėmis ir pateikė siūlymus, kaip galima sumažinti 

korupcijos mastą Lietuvoje 

2019 m. kovo 15 d. 

Šventės, minėjimai 

 

Gimnazijoje buvo minima Europos kalbų diena – vyko interaktyvios 

viktorinos, netradicinės pamokos  

2018 m. rugsėjo 26 d.,  gimnazijos aktų salė, 

kabinetai 

LR Seimo rūmuose 4 kl. mokinei buvo įteiktas Europos kalbų dienai 

organizuoto konkurso 3 vietos apdovanojimas 

2018 m. rugsėjo 26 d., Vilnius 

Mokinių ir mokytojų grupė kartu su Švenčionių rajono atstovais dalyvavo 

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 30-mečio minėjime – vyko į 

Švenčionėlių geležinkelio stotį, aplankė Cirkliškio partizanų memorialą, 

dalyvavo minėjime prie Bėlio ežero, kur 1988 m. spalio 12 d. vyko 

Švenčionių Sąjūdžio iniciatyvinės grupės mitingas  

2018 m. spalio 6 d., Švenčionių rajonas 

Vyko Gimnazisto diena. 2 klasių mokinių organizuotos šventės (tema 

„Zigmopolis“)  metu 1 klasių mokiniai oficialiai buvo paskelbti gimnazijos 

mokiniais 

2018 m. spalio 24 d., gimnazijos aktų salė 

Tarptautinės Tolerancijos dienos minėjimas. Tema „Tolerancijos diena su 

tolerancijos raktu“  

2018 m. lapkričio 16 d.,  gimnazijos erdvės 

Vyko Advento vakaronė, kuri subūrė visą gimnazijos bendruomenę – 

tėvelius, mokinius ir mokytojus 

2018 m. gruodžio 9 d.,  gimnazijos aktų salė 

Organizuotas renginys „Kalėdinis filmų festivalis“ – kiekviena klasė 

pristatė savo sukurtą pasirodymą, susijusį su mėgstamais filmais 

2018 m. gruodžio 21 d.,  gimnazijos aktų salė 

Paminėtas gimnazijos šimtmetis – vyko rajoninė mokinių konferencija bei 

iškilminga šventė 

2019 m. sausio 9 ir 19 dienos, aktų salė, 

gimnazijos erdvės 

Minėjome Vasario 16-osios šventę, šventėme šimtadienį, minint Kovo 11-

ąją organizuotas lietuviškų dainų konkursas „Dainuoju Lietuvai“ 

2019 m. vasario–kovo mėn. 

Vyko renginys, skirtas Lietuvos įstojimo į NATO 15-osioms metinėms 

paminėti  

2019 m. kovo 29 d., aktų salė 

Bendradarbiavimas Izraelio ambasados iniciatyva gimnazijoje viešėjo mokinių iš Izraelio 

delegacija – vyko susitikimas su mūsų gimnazijos mokiniais  

2018 m. rugsėjo 28 d.,  gimnazijos aktų salė 

Įvairaus pobūdžio 

švietimo 

programos, 

integruotos 

pamokos, parodos 

3 klasių mokiniai dalyvavo savęs pažinimo pokalbyje tema „Personality“ 2018 m. rugsėjo 22 d.,  gimnazijos aktų salė 

41 gimnazijos mokinys dalyvavo teisinio švietimo programoje – pirmajame 

LR Konstitucijos egzamino etape 

2018 m. spalio 4 d.,  gimnazijos istorijos kabinetai 

1b ir 2a kl. mokiniai dalyvavo netradicinėje lietuvių kalbos ir literatūros  

pamokoje tema „Visas namų gyvenimas vyksta žmogaus dvasios viduje“  

2018 m. spalio 9 d.,  Nalšios muziejus 
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3 kl. mokiniai dalyvavo netradicinėje anglų kalbos pamokoje, kurią vedė 

diplomatė Meghan Luckett 

2018 m. spalio 17 d.,  JAV ambasada Vilniuje 

37 gimnazijos mokiniai dalyvavo informatikos ir informatinio mąstymo 

konkurse „Bebras“. Rajoniniame etape užimtos 1–3 vietos  

2018 m. lapkričio 5-16 d.,  informatikos kabinetas 

4-os klasės mokinys dalyvavo finaliniame finansų olimpiados etape 2019 m. kovo 29 d., VGTU 

Mokiniai dalyvavo tarptautiniame konkurse „Start Strong 3+3 Student 

Enterpreneurship“, kurio metu buvo pristatyta socialinio verslumo idėja  

2019 m. balandžio 29 d., Šiauliai 

Vyko informacinių technologijų ir technologijų integruotas projektas „Ir 

vėl tos kalorijos“  

2019 m. balandžio–gegužės mėn. 

1b klasės mokiniai vykdė istorijos ir pilietiškumo pagrindų projektą 

„Savivaldos institucijos“, kurio tikslas – suprasti aktyvios veiklos 

bendruomenėje prasmę, susipažinti su kasdieniu institucijų darbu 

2019 m. gegužės mėn. 

Gimnazijos 1-ojo aukšto ekspozicijų erdvėje vyko 4-os klasės mokinės 

Gabijos Sosnauskaitės tapybos darbų parodos „Ieškojimai ir atradimai“ 

atidarymas 

2019 m. gegužės 22 d. 

Gimnazijos 1-ojo aukšto ekspozicijų erdvėje vyko 3-ios klasės ir Menų 

studijos mokinių dailės darbų parodos „Afrikos spalvos“ atidarymas 

2019 m. gegužės mėn. 

 

5. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas  

 

Apie gimnazijos įsivertinimą ir pažangą Nacionalinei vertinimo agentūrai buvo teikiami duomenys pagal NMVA teikiamą anketą. Mokyklų pažangos 

stebėjimo anketos klausimai, susiję su Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ ir Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, kuri švietimui 

formuluoja tokį uždavinį: „sutelkti švietimo bendruomenę ir visus Lietuvos žmones (solidarumas) nuolat kryptingai lavintis (mokymasis), siekiant asmeninės 

ir šalies sėkmės (veiklumas)“. Anketos klausimai sustruktūruoti pagal minėtą uždavinį: solidarumas, veiklumas ir mokymasis. 

        Nuolat vykdoma veiklos programos įgyvendinimo kokybinė ir kiekybinė analizė. Apie tai buvo kalbama ir analizuojama mokytojų tarybos posėdžiuose, 

metodinėse grupėse, gimnazijos taryboje, mokytojai įsivertino savo veiklą. Gimnazijos veiklos įsivertinimą atliko Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 

grupė. Įsivertinimą atliko „IQESonline.lt“ sistemoje. Gimnazijos mokinių, tėvų ir mokytojų apklausai naudojami klausimynai, paskelbti „Vertinimo centre“. 

Papildomai tirti rodikliai: diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas. 2019 metais tobulintina veiklos sritis - tikėjimas mokinio galiomis. Tam 

daugiau dėmesio reikėtų skirti mokytojų iškeliamų tikslų, ugdymo planų  ir mokinių lūkesčių dermei, bendradarbiavimui,  mokėjimo mokytis kompetencijos 

ugdymui,  savivaldaus mokymo skatinimui. 

Respondentai – mokiniai  

5 Aukščiausios vertės 5 Žemiausios vertės 

http://www2114.vu.lt/wp-content/uploads/2018/06/Pavyzdys-2-469.jpg
http://www2114.vu.lt/wp-content/uploads/2018/06/Pavyzdys-2-469.jpg
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 Man yra svarbu mokytis, 3,5. 

 Per paskutinius du mėnesius aš iš kitų 

mokinių nesijuokiau, nesišaipiau, 3,4. 

 Per paskutinius du mėnesius iš manęs 

mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė, 

3,3. 

 Mokykloje esame skatinami 

bendradarbiauti, padėti vieni kitiems, 

3,2. 

 Mokytojai man padeda pažinti mano 

gabumus ir polinkius, 3,1.  

 Į mokyklą einu su džiaugsmu, 2,6. 

 Dalykų mokymas anglų, vokiečių, prancūzų kalba būtų naudingas tik popamokinėje veikloje, 

projektuose, būreliuose, bet ne pamokose, 2,7. 

 Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis, 2,8. 

 Su mokytoju planuojame mano mokymosi tikslus ir žingsnius  jiems pasiekti, 2,8. 

 Su manimi aptariamos mokymosi sėkmės, 2,9. 

Respondentai – tėvai  

5 Aukščiausios vertės 5 Žemiausios vertės 

 Per paskutinius du mėnesius mano 

vaikas iš kitų mokinių nesijuokė, 

nesišaipė, 3,6. 

 Per paskutinius du mėnesius iš mano 

vaiko mokykloje niekas nesijuokė, 

nesišaipė, 3,5. 

  Mokykloje mano vaikas sužino apie 

tolimesnio mokymosi ir karjeros 

galimybes 3,5. 

 Mokytojai padeda mokiniams suprasti 

mokymosi svarbą gyvenime, 3,5. 

 Mokykla skatina mokinius būti aktyviais 

mokyklos gyvenimo kūrėjais, 3,4.  

 Dalykų mokymas anglų, vokiečių, prancūzų kalba būtų naudingas tik popamokinėje veikloje, 

projektuose, būreliuose, bet ne pamokose, 2,7. 

 Mano manymu yra labai gerai, kai vienoje pamokoje yra mokoma kelių dalykų (pavyzdžiui, 

užsienio kalbos ir geografijos, istorijos ir lietuvių kalbos, dailės ir muzikos, ir pan.), 2,9. 

 Mano vaikas gali pasirinkti užduotis pagal savo gebėjimus, 3,0. 

 Įvairių dalykų mokymasis užsienio kalba praturtina gimtąją kalbą, 3,0. 

 Į mokyklą mano vaikas eina su džiaugsmu, 3,1.  
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PASTABA. Kokybės įvertinimas nuo1 iki 4. Vidutinės vertės, aukštesnės nei 2,5, traktuotinos kaip pozityvios. Vertės palyginus su praėjusiais metais 

padidėjo nuo 0,1 iki 0,9. 

Įsivertinimo rezultatai buvo pristatyti gimnazijos tarybai. Nutarta rezultatus skelbti gimnazijos svetainėje. Pritarta naujam įsivertinimo modeliui. 

Toliau įsivertinimas bus vykdomas už einamuosius kalendorinius metus. Gimnazijos posėdyje mokytojai diskutavo apie Gimnazijos veiklos tobulinimą 

(diskutuota dėl Gimnazijos pagrindinio strateginio tikslo, tikslų pagal programas), parengta ir pristatyta SSGG analizė, susitarta, kad veikla bus planuojama 

numatant priemones, jų įgyvendinimo laikotarpius, kiekybinius ir kokybinius vertinimo kriterijus, vadovaujantis Geros mokyklos koncepcijos nuostatų ir 

modelio pagrindu šiomis kryptimis:  

-  kiekvieno mokinio pasiekimų ir pažangos gerinimo (pasiekimai ir pažanga);  

- gyvenimo gimnazijoje įvairovės puoselėjimo ir didinimo bendradarbiaujant gimnazijos valdymo ir savivaldos grandims, skatinant kiekvieno 

bendruomenės nario saviraišką, iniciatyvą ir lyderystę (gyvenimas mokykloje); 

 - individualios mokinio pažangos ir kūrybiškumo didinimo plėtojant mokymo metodų įvairovę, tobulinant ugdymo organizavimo ir profesinio 

orientavimo sistemą (ugdymas (mokymas); 

 -  sudarant maksimaliai palankias ugdymo(-si) fizines aplinkas, atnaujinant ir įrengiant edukacines erdves (ugdymosi aplinka). 

 

Gimnazijos stipriųjų ir silpnųjų pusių analizė 

Privalumai (stiprybės) Trūkumai (silpnybės) 

1. Sisteminga kiekvieno mokinio 

individualios pažangos stebėsena, 

panaudojant diagnostinius testus. 

2. Patyrę, kompetentingi ir aukštos 

kvalifikacijos mokytojai. 

3. Įvairiapusės veiklos organizavimas 

(edukacinės išvykos, olimpiados, 

konkursai).  

4. Individualių mokinių poreikių tenkinimas 

(konsultacijos, olimpiados, konkursai, 

paruošimas valstybiniams brandos 

egzaminams, bandomųjų brandos 

egzaminų vykdymas).  

5. Kryptinga pagalba planuojant karjerą. 

6. Teorinių žinių siejimas su praktika 

(susitikimai su žymiais žmonėmis, 

dalyvavimas įvairiose akcijose, 

savanorystė). 

1. Naujausių mokymosi priemonių ir modernaus inventoriaus trūkumas. 

2. Nepakankamas tėvų dalyvavimas gimnazijos bendruomeninėse veiklose. 

3. Silpna dalies mokinių motyvacija, dalyvaujant įvairiose gimnazijos veiklose, renginiuose, akcijose. 

4. Prastas pamokų lankomumas ir dalies mokinių atsakomybės stoka už mokymosi rezultatus. 

5. Mokomųjų dalykų konsultacijų trūkumas. 

6. Tobulintinas diferencijuotų užduočių taikymas ugdymo procese. 

7. Tikslingesnis įsivertinimo priemonių naudojimas ugdymo procese. 

8. Didesnis dėmesys gabiesiems mokiniams. 

9. Finansinės paramos gavimas rašant projektus. 
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7. Neformalusis mokinių švietimas (didelė 

būrelių pasiūla, aukštos kvalifikacijos 

būrelių vadovai). 

8. Modernizuota, jauki ir saugi mokymosi ir 

poilsio aplinka. 

9. Gimnazijos tradicijų puoselėjimas ir naujų 

kūrimas. 

10.  Efektyvus gimnazijos išteklių 

panaudojimas ugdymo procesui gerinti. 

11. Žinių apie mokinių ugdymosi rezultatus 

teikimas, pasitelkiant įvairias formas 

(projektai, renginiai, „Tamo“ dienynas). 

Galimybės Grėsmės 

1. Rėmėjų paieška įsigyjant ugdymo 

procesui reikalingas priemones. 

2. Mokinių tėvų kvietimas skirti 2 

procentus gimnazijai. 

3. Dalyvavimas investiciniuose, ES ir 

šalies švietimo projektuose. 

4. Glaudesnis tarpmokyklinis 

bendradarbiavimas ruošiant bendrus 

renginius, projektus. 

5. Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais ir kitomis įstaigomis. 

6. Galimybė mokytojams teikti 

informaciją tėvams apie jų vaikų 

pasiekimus. 

7. Veiksmingas mokinių, jų tėvų ir 

mokytojų bendradarbiavimas siekiant 

gerinti individualią pažangą (atvirų 

durų dienų organizavimas). 

8. Saviraiškos būrelių reikšmingumo 

akcentavimas. 

9. Gabių mokinių atpažinimo ir ugdymo 

sistemos tobulinimas. 

1. Gyventojų ir besimokančiųjų skaičiaus mažėjimas rajone. 

2. Visapusiško, šiuolaikinėmis technologijomis grįsto mokymosi užtikrinimas dėl nepakankamo 

švietimo finansavimo. 

3. Mažiau palankus socialinis, ekonominis ir kultūrinis kontekstas savivaldybėje. 

4. Sumažėjusi paramos galimybė dėl nedidelio įmonių skaičiaus rajone. 

5. Mokymosi temų įsisavinimas dėl plačių dalykų programų.  

6. Tėvų (globėjų) nepakankamas dėmesys mokymosi pažangai. 

7. Lėšų konsultacijoms trūkumas. 

8. Mokymosi motyvacijos silpnėjimas dėl neveiksmingo mokinių, jų tėvų ir mokytojų 

bendradarbiavimo ir domėjimosi mokymosi sėkme. 

9.  Silpnos priimamų į gimnaziją mokinių žinios. 



25 

 

10. Edukacinių išvykų ir pamokų 

organizavimas netradicinėse erdvėse. 

11. Mokytojų kvalifikacijos kėlimas 

nuotoliniu būdu. 

 

II. GIMNAZIJOS MISIJA 

 

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija – mokykla,  

 teikianti pagrindinį (pagrindinio ugdymo programos antrą dalį) ir vidurinį bendrąjį išsilavinimą (lietuvių kalba), kuris padėtų jaunuoliui ar jaunuolei 

tapti atviru, savarankišku bei solidariu visuomenės ir brandžiu bei kūrybingu kultūros nariu;  

 padedanti brandinti tvirtą dorovinį pamatą, vertybines nuostatas, atsakomybės jausmą, sveikos gyvensenos pagrindus;  

 mokanti bendrauti ir bendradarbiauti, aktyviai dalyvauti visuomenės raidoje ir kaitoje;  

 skatinanti gerbti Lietuvos istorinį bei kultūrinį palikimą, išsiugdyti meilę tėvynei ir tautinį tapatumą.  

 

III. GIMNAZIJOS VIZIJA 

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija – mokykla, 

 teikianti pagrindinį (pagrindinio ugdymo programos antrą dalį)  ir vidurinį išsilavinimą (lietuvių kalba), prieinamą kuo platesniam jaunuolių būriui; 

 siekianti aukštos ugdymo kokybės tiek įgytų žinių bei gebėjimų, tiek pasirengimo mokytis visą gyvenimą prasme; 

 sudaranti sąlygas įvairiapusiam moksleivių brendimui; 

 burianti bendruomenę prasmingai kultūrinei, pilietinei ir socialinei veiklai; 

 puoselėjanti ir plėtojanti Zigmo Žemaičio gimnazijos – lietuvybės židinio – mentalitetą ir tradicijas. 

 

IV. GIMNAZIJOS FILOSOFIJA 

 Kūrybiškumo laisvė 

 Bendradarbiavimas ir iniciatyvos skatinimas 

 Bendrųjų žmogaus vertybių puoselėjimas 

 Zigmo Žemaičio gimnazijos – lietuvybės židinio – mentaliteto ir tradicijų puoselėjimas 

 Mokymasis ne mokyklai, o gyvenimui 

V. VERTYBĖS  

 Svarbus kiekvienas bendruomenės narys  

 Tautiškumas (tautos kultūros, lietuvio tapatybės suvokimas) 

 Tolerancija 

 Nuolatinis tobulėjimas 

 Lyderiavimas bendruomenės labui 
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 Atvirumas  

 Mikroklimatas 

 Moderni, jauki, saugi aplinka 

VII. VEIKLOS PRIORITETAI 

1. Kokybiškas ugdymas (-sis) ir kiekvieno mokinio pažanga. 

2. Mokinių kūrybiškumo ir saviraiškos erdvių bei tradicijų puoselėjimas. 

3. Glaudus Gimnazijos bendradarbiavimas su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir socialiniais partneriais. 

4. Moderni ir saugi ugdymosi aplinka. 

 

VIII. GIMNAZIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2019–2020 MOKSLO METAMS 

1. Strateginis tikslas. Siekti kokybiško ugdymo (-si) ir kiekvieno mokinio pažangos. 

1. Tikslas. Tobulinti ugdymo (-si) veiklas, skatinančias kiekvieno mokinio pažinimą, mokymosi strategijų ir vertinimo įvairovės taikymą, 

siekiant individualios pažangos. 

1.1. Uždavinys. Aktyviųjų mokymo metodų panaudojimo ir praktinio žinių taikymo pamokose skatinimas.  

1.1.1. Dinamiškesnių ugdymo proceso formų taikymas (daugiau mokinių mokymosi, mokytojo konsultavimo ir vadovavimo mokymuisi).  

1.1.2. Kolegialaus grįžtamojo ryšio organizavimas „Vertingi metodai mano pamokoje“. 

1.1.3. Ugdymo (-si) turinio planavimo tobulinimas parenkant ugdymo (-si) tikslus, būdus, turinį bei mokymosi strategijas, orientuotas į mokinių 

pažinimą, poreikius ir gebėjimus. 

1.1.4. Ugdymo diferencijavimas, individualizavimas bei suasmeninimas planuojant užduotis ir veiklas pamokose bei skiriant namų darbus. 

1.1.5. Mokymosi planavimui, stebėjimui ir koregavimui naudojami ir derinami įvairūs vertinimo būdai, skatinantys ugdymo pažangą. 

1.2. Uždavinys. Mokinių pasiekimų vertinimo, individualios pažangos (MIP) matavimo, kompetencijų ugdymo ir vertinimo sistemos tobulinimas. 

1.2.1. Mokinių individualios pažangos (MIP) matavimo sistemos tobulinimas ir pagalbos mokymuisi organizavimas: 

 Kiekvieno mokinio mokymosi tikslų aptarimas (klasės vadovas – mokinys – dalyko mokytojas – tėvai); 

 Kiekvieno mokinio individualios pažangos ir kompetencijų aplankas; 

 MIP google dokumentas pažangai stebėti ir informacijai teikti. 

1.3. Uždavinys. Mokymosi motyvacijos skatinimas. 

1.3.1. Individualus gabiųjų mokinių rengimas dalykinėms olimpiadoms. 

1.3.2. Mokinių, pasiekusių IP, sėkmės viešinimas, jų skatinimas. 

1.3.3. Lankomumo ir vėlavimų į pamokas prevencija. 

1.3.4. Interviu su pažangą pasiekusiais mokiniais organizavimas. 

1.3.5. Klasės, padariusios didžiausią pažangą, ir mokinių, padariusių didžiausią pažangą, konkursų organizavimas. 

2. Strateginis tikslas. Kurti ir plėtoti mokinių kūrybos ir saviraiškos erdves, puoselėti tradicijas. 

2. Tikslas. Padėti bendruomenės nariams tenkinti kultūrinius, sportinius, socialinius, pažintinius poreikius. 

2.1. Uždavinys. Organizuoti kūrybinių darbų parodas. 
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2.2. Uždavinys. Sukurti kūrybines erdves sportui, muzikavimui, šokiui. 

2.3. Uždavinys. Sukurti lauko klasę. 

3. Strateginis tikslas. Tobulinti ir skatinti glaudų bendradarbiavimą su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir socialiniais partneriais. 

3. Tikslas. Bendradarbiavimo kultūros plėtra ir saugios emocinės aplinkos mokykloje kūrimas. 

3.1. Uždavinys. Organizuoti įvairesnius susitikimus su tėvais, tėvų aktyvu ir mokinių atstovais: 

 apskritojo stalo diskusija „Sėkmingas klasių vadovų bendradarbiavimas su tėvais“; 

 „Penki kodėl?“ pokalbio organizavimas (tėvai, klasių vadovai, mokiniai); 

 organizuoti tėvų vedamas pamokas. 

3.2. Uždavinys. OPKUS programos vykdymas. 
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IX. GIMNAZIJOS VEIKLOS PROGRAMOS  

Veiklos pavadinimas Data 

(mėnuo, diena/ 

savaitė) 

Atsakingas 

asmuo 

Gimnazijos tikslas, 

uždavinys 

(Pvz.: 1.1.) 

Įgyvendinimo vertinimo kriterijai ir 

laukiamas rezultatas procentais 

 

Gimnazijos tarybos veiklos planas 

 

Gimnazijos tarybos veiklos plano 

2019–2020 m. m. sudarymas 

Gimnazijos veiklos kokybės vidaus 

įsivertinimo rezultatų analizė 

2019 m. rugpjūčio 

mėn. 

Gimnazijos 

tarybos pirmininkė                             

1.1.3. Suplanuota gimnazijos tarybos veikla 

šiems mokslo metams 

Su gimnazijos veiklos kokybės vidaus 

įsivertinimo darbo grupe aptarta veikla 

dėl vidaus įsivertinimo efektyvumo 

Pateikti 1–2 pasiūlymai dėl įsivertinimo 

tobulinimo 

Gimnazijos tarybos veiklos metinis 

įsivertinimas 

2020 m. sausio 

mėn. 

Gimnazijos 

tarybos pirmininkė 

1. Gimnazijos tarybos veiklos ataskaita 

pristatyta bendruomenei 

Pateikti 1–2 pasiūlymai dėl ugdymosi 

aplinkos tobulinimo 

Gimnazijos direktoriaus metinių 

užduočių įvykdymo vertinimas 

2 % pajamų mokesčio surinkimo 

inicijavimas  

Paramos fondo lėšų paskirstymo 

svarstymas 

2020 m. sausio 

mėn. 

Gimnazijos 

tarybos pirmininkė 

1. Įvertintos gimnazijos direktoriaus 

metinės užduotys 

Nustatomi 2 % pajamų mokesčio 

panaudojimo prioritetai 

Plečiamas bendradarbiavimas su 

mokinių tėvais 

Pateiktas bent vienas pasiūlymas 

bendradarbiavimo tobulinimui 

Gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatos 

už 2019 m. įvykdymas 

2020 m. kovo 

mėn. 

Gimnazijos taryba 1. Apsvarstyta ir patvirtinta pajamų ir 

išlaidų sąmata 
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Vadovėlių ir mokymo priemonių 

užsakymo svarstymas 2020–2021 m. 

m. 

 

2020 m. kovo 

mėn. 

Gimnazijos taryba 1.1.3. Apsvarstytas vadovėlių ir mokymo 

priemonių užsakymas 

Gimnazijos tarybos narių (tėvų 

atstovų) dalyvavimas tradiciniuose 

gimnazijos renginiuose 

 

Per visus mokslo 

metus 

Gimnazijos taryba 3.1. Tradiciniuose renginiuose dalyvauja 90 

proc. GT tėvų atstovų 

Dalyvavimas gimnazijos veiklos 

dokumentų rengime bei strateginio 

plano vykdymo vertinime 

Per visus mokslo 

metus 

Gimnazijos taryba 3.1. Pateikti 2–3 pasiūlymai 

 

Metodinės tarybos veiklos planas 

 

Metodinės tarybos susirinkimas: 

1. Kiekvieno mokinio individualios 

pažangos stebėsena ir vertinimas.  

2. Metodų ir būdų veiksmingumas. 

2019-12-13 Metodinės tarybos ir   

metodinių grupių 

pirmininkai 

 

1.1. 

 

Kiekvieno mokinio individualios 

pažangos stebėsenos ir vertinimo 

pavyzdžių aplankas 

 

Metodinės tarybos susirinkimas:  

1. Pamokos kokybės gerinimas. 

Diferencijavimo ir individualizavimo 

būdai pamokoje. 

2. Vadovėlių ir mokymo priemonių 

užsakymo svarstymas 2020–2021 m. 

m. Užsakymų projekto teikimas 

Gimnazijos tarybai tvirtinti. 

 

2020-02-28 Metodinės tarybos ir   

metodinių grupių 

pirmininkai 

 

1.3. Mokinių pažangumas lyginant su 

praėjusiais mokslo metais pagerės 10 

proc. 5 proc. padidės ir mokinių, 

pasiekusių aukštesnįjį ir pagrindinį 

pasiekimų lygmenį  

Metodinės tarybos susirinkimas:  

1. Pamokos kokybės gerinimas.  

2. Mokymasis netradicinėse erdvėse. 

3. Mokymosi motyvacijos 

stiprinimas. 

2020-05-22 Metodinės tarybos ir   

metodinių grupių 

pirmininkai 

 

1.1. 50 įvairių dalykų pamokų bus pravesta 

netradicinėse aplinkose  
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Mokytojų tarybos veiklos planas 

Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę po 

papildomų darbų 

Abiturientų 2018–2019 m. m. 

brandos egzaminų, įstojimo rezultatų 

svarstymas 

Švietimo politikos prioritetai ir 

aktualijos 2019–2020 m. m. 

Gimnazijos tikslų ir uždavinių 2019–

2020 m. m. aptarimas 

Švenčionių Zigmo Žemaičio 

gimnazijos 2019–2020 m. m. 

ugdymo plano pristatymas, jo 

tvirtinimas 

2019-08-29 Klasių vadovai, 

gimnazijos 

administracija 

1.1.5. Visi mokytojai susipažinę su abiturientų 

stojimo rezultatais, švietimo politikos 

prioritetais ir aktualijomis, gimnazijos 

tikslais ir uždaviniais, suderinę ugdymo 

planą  

Signalinių I pusmečio mokinių 

pažangumo rezultatų aptarimas 

1-ųjų gimnazijos klasių mokinių 

diagnostinių testų rezultatų analizė ir 

priemonės pasiekimams gerinti  

Pagalbos mokiniams teikimo 

aptarimas  

2019-11-21 Klasių vadovai, 

mokinių 

mokymosi 

pasiekimų 

stebėsenos 

koordinatorė, 

gimnazijos 

administracija 

1.1.3. Priimti ir įgyvendinti sprendimai dėl 

mokinių pasiekimų gerinimo 

Mokytojams pateikta pagalbos 

mokiniams teikimo rekomendacija 

Gimnazijos tarybos ataskaita už 2019 

metus  

Mokinių mokymosi krūvio tyrimo 

rezultatų aptarimas  

Naujai į gimnaziją atvykusių 

mokinių adaptacija 

 

2020 m. sausio 

mėn. 

Gimnazijos 

tarybos 

pirmininkas, klasių 

vadovai, 

gimnazijos 

administracija 

1.1. 

1.2.1. 

Pritarta Gimnazijos tarybos ataskaitai 

Mokytojai supažindinti su mokymosi 

krūvių tyrimų rezultatais, priimti 

sprendimai Mokytojai žino adaptacijos 

tyrimų rezultatus ir gavo 

rekomendacijas, kaip dirbti su 

mokiniais, patiriančiais adaptacijos 

sunkumų  
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I pusmečio mokinių pažangumo ir 

lankomumo rezultatų analizė 

Formaliojo vertinimo patikros 

rezultatų aptarimas 

2020 m. vasario 

mėn.  

Klasių vadovai, 

gimnazijos 

administracija 

1.2. 

1.3. 

Priimti ir įgyvendinti 1–2 sprendimai 

dėl mokinių pasiekimų gerinimo 

 

Signalinių II pusmečio mokinių 

pažangumo rezultatų aptarimas 

Pagalbos mokiniams teikimo 

aptarimas  

Individualios mokinio pažangos 

stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos 

mokiniui teikimo rezultatų 

svarstymas  

Lankomumo apskaitos, kontrolės ir 

mokyklos nelankymo prevencijos 

sistemos veikimo efektyvumo 

gimnazijoje svarstymas 

2020 m. balandžio 

mėn.  

Klasių vadovai, 

gimnazijos 

administracija 

1.2. 

1.3. 

Priimti ir įgyvendinti 1–2 papildomi 

sprendimai dėl mokinių pasiekimų 

gerinimo Specialiojo pedagogo 

mokytojams pateiktos pagalbos 

mokiniams teikimo rekomendacijos 

Leidimo 4-os klasės mokiniams 

laikyti brandos egzaminus 

svarstymas 

2020 m. gegužės 

mėn.  

Gimnazijos 

administracija, 4-

se klasėse 

dirbantys dalykų 

mokytojai 

1. 100 % mokinių leista laikyti brandos 

egzaminus  

Gimnazijos ugdymo plano ir 

mokytojų metinių valandų 2020–

2021 m. m. paskirstymo suderinimas  

Gimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimo rezultatai 

2020 m. birželio 

mėn.  

Gimnazijos 

administracija, 

gimnazijos veiklos 

įsivertinimo darbo 

grupė 

1.1. Pritarta ugdymo plano projektui ir 

mokytojų metinių valandų 

pasiskirstymui  

Mokytojai supažindinti su įsivertinimo 

rezultatais ir pateikti tobulintini rodiklių 

vertinimo kriterijai 

 

Mokinių tarybos veiklos planas 2019–2020 m. m.  

2018–2019 m. m. veiklos rezultatų 

analizė. Naujų mokinių tarybos narių 

pristatymas, mokinių atstovų 

rinkimas į Gimnazijos tarybą  

2019 m. rugsėjo 

12 d. 

Gimnazijos 

mokinių 

prezidentė, 

mokinių taryba 

2. Parengta Mokinių tarybos veiklos 

ataskaita. Išrinkti nauji mokinių atstovai 

į Gimnazijos bei Mokinių tarybas  

Parengtas mokinių tarybos veiklos 

planas  
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Veiklos plano 2019–2020 m. m. 

rengimas ir aptarimas 

Akcija „Pasveikink mokytoją“ 2019 m. spalio  

4 d.  

Gimnazijos 

mokinių 

prezidentė, 

mokinių taryba 

2. Mokytojai pasveikinti su Tarptautine 

mokytojų diena 

Projekto „Naktis gimnazijoje 2019“ 

įgyvendinimas 

2019 m. lapkričio 

8 d.  

Gimnazijos 

mokinių 

prezidentė, 

mokinių taryba 

2. Kartu su gimnazijos ir kitų įstaigų 

bendruomenėmis sėkmingai 

įgyvendinsime jau 5-ąjį kartą vyksiantį 

projektą  

„Naktis gimnazijoje 2019“ programą 

išplėsdami 1-2 papildomomis veiklomis  

Tarptautinės tolerancijos dienos 

minėjimas „Labas, pasauli!“ 

2019 m. lapkričio 

15 d. 

Gimnazijos 

mokinių 

prezidentė, 

mokinių taryba 

2. Pasinaudoję Kultūros paso teikiam 

paslauga, 50 mokinių                                                               

susitiks su Lietuvoje gyvenančiais 

užsieniečiais, susipažins su kitomis 

kultūromis – mokiniai mokysis būti 

tolerantiškesni  

Kalėdinio pašto ir kalėdinio renginio 

organizavimas  

2019 m. gruodžio 

mėn.  

Gimnazijos 

mokinių 

prezidentė, 

mokinių taryba, 

klasių vadovai 

2. Teigiamai renginį vertins 90 proc. 

mokinių 

Gimnazijos 101-ojo gimtadienio 

organizavimas 

2020 m. sausio  

9 d.  

Gimnazijos 

mokinių 

prezidentė, 

mokinių taryba, 

klasių vadovai 

2. Renginyje dalyvaus visos gimnazijos 

klasės ir 1–2 kiekvienos klasės tėvų 

atstovai 

Gyvūnų paramos akcija  

„Padėk“ 

2020 m. balandžio 

– birželio mėn.  

Gimnazijos 

mokinių 

prezidentė, 

mokinių taryba 

2. Kartu su gimnazijos ir kitų įstaigų 

bendruomenėmis paremsime beglobių 

gyvūnų prieglaudas surinkdami lėšų ir 

daiktų 
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Protmūšių „Zigmuko protai 2020“ 

organizavimas 

2020 m. birželio 

mėn.  

Gimnazijos 

mokinių 

prezidentė, 

mokinių taryba, 

klasių vadovai 

2. Renginį teigiamai vertins 80 proc. 

dalyvavusių mokinių 

Mokinių tarybos susirinkimai Per mokslo metus Gimnazijos 

mokinių 

prezidentė, 

mokinių taryba 

2. Mokyklos tarybos nariai pateiks 2–3 

pasiūlymus, kaip tobulinti gimnazijos 

veiklą 

 

Išplėstiniai direkciniai pasitarimai  

 

Specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių mokymosi 

ypatumai 

2019-10-01 Direktorė, 

specialiose klasėse 

dirbantys 

mokytojai 

1.2. Visi tėvai, globėjai pritaria mokinių 

ugdymo programoms 

1-ų klasių mokinių diagnostinių testų 

rezultatų analizė ir priemonės 

pasiekimams gerinti 

2019-11-05 Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 1-ų 

klasių vadovai 

1.2.1. Priimti 1–2 sprendimai dėl mokinių 

pasiekimų gerinimo 

Signalinio mokinių pusmečio 

rezultatų analizė ir priemonės 

pasiekimams gerinti 

2019-12-03 Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, mokinių 

mokymosi 

pasiekimų 

stebėsenos 

koordinatorė 

1.2. 

1.3. 

Priimti 1–2 sprendimai dėl mokinių 

pasiekimų gerinimo 

Mokinių pažangos ir lankomumo 

stebėsenos koordinavimas, metodinės 

veiklos efektyvumas 

2020-01-07 Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, mokinių 

mokymosi 

1.2.1. 

1.3.3. 

Mokytojams pateiktos pagalbos 

mokiniams teikimo rekomendacijos, 

sudarytas konsultacijų grafikas 
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pasiekimų 

stebėsenos 

koordinatorė, 

metodinės tarybos 

pirmininkė 

1-jo pusmečio pažangumo ir 

lankomumo rezultatų analizė ir 

priemonės pasiekimams gerinti 

2020-02-04 Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, mokinių 

mokymosi 

pasiekimų 

stebėsenos 

koordinatorė, 

klasių vadovų 

metodinės grupės 

pirmininkė 

1.2. 

1.3. 

Aptarti rezultatai, patobulintas 

individualios pažangos įsivertinimo 

lapas 

Ugdymo plano ir veiklos programos 

2020–2021 m. m. gairių aptarimas 

2020-03-03 Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

gimnazijos 

mokinių 

prezidentė 

1.2. Aptartos pagrindinės 2020–2021 m. m. 

ugdymo  ir veiklos planų gairės – aptarti 

šių dokumentų projektai, pateikti 

pasiūlymai  

Integruotų programų vykdymas, 

pasirenkamųjų dalykų pasiūla 

2020-04-07 Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

metodinės tarybos 

pirmininkė 

1.2. Visi mokytojai, suplanavę integruotas 

programas, jas vykdo, fiksuoja TAMO 

dienyne Pasirenkamųjų dalykų pasiūla 

atitinka paklausą 

Vidurinio ugdymo programos dalykų 

pasirinkimo analizė 

2020-05-05 Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 3-ių 

klasių vadovai 

1.2.1. Sudaryti individualūs vidurinio ugdymo 

planai atitinka jiems keliamus 

reikalavimus  
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Pažintinių valandų apskaitos analizė 

2019–2020 m. m. 

2020-06-02 Direktorė,  

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

1.3. Visos gimnazijos klasės efektyviai 

išnaudojo ugdymo planui įgyvendinti 

skirtas pažintinės veiklos dienas  

 

Gimnazijos administracijos stebėjimo ir kontrolės planas 2019–2020 m. m.  

1-ųjų klasių mokinių adaptacija  2019 m. rugsėjo 

mėn. 

1.2.1. Visi naujai į gimnaziją atvykę mokiniai supažindinti su jiems 

aktualiais dokumentais – Mokinio elgesio taisyklėmis, 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 

nuostatomis ir kt.  

Mokiniai emociškai saugiai jaučiasi naujoje aplinkoje  

 

Ilgalaikių teminių planų vykdymas, 

jų sklaida TAMO dienyne 

2019 m. spalio 

mėn. 

1.2.1.  Visi mokytojai yra parengę ilgalaikius teminius planus, juos 

įkėlę į TAMO sistemą  

Komentarų, pagyrimų, pastabų 

analizė  

Tiksliųjų mokslų pamokų stebėjimas 

(stebėjimo sritis – mokinių 

įsivertinimas)  

2019 m. lapkričio 

mėn. 

1.3.2. 

1.1.4. 

Mokytojai informuoja apie mokinio padarytą/nepadarytą 

pažangą rašydami TAMO dienyne pastabas, pagyrimus, 

komentarus. 

 60 % mokytojų pamokų metu vykdo mokinių  įsivertinimą  

Formaliojo vertinimo sistemingumo 

ir dažnumo stebėjimas – stebėti, ar 

formalusis vertinimas atitinka 

gimnazijos mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 

nuostatas 

Kvalifikacijos kėlimo apskaita 

Mokytojų kvalifikacijos poreikių 

nustatymas 

2019 m. gruodžio 

mėn. 

1.2. 90 % mokytojų laikosi numatytos formaliojo vertinimo 

tvarkos 

 

 

 

Visi mokytojai yra surinkę reikiamą kvalifikacijos kėlimo 

valandų skaičių 

Mokytojams bus pasiūlyta tobulinti tam tikros srities 

kompetencijas  

Mokinių vėlavimo ir lankomumo, 

pamokų pateisinimo stebėsena 

2020 m. sausio 

mėn. 

1.3.3. Sistemingai stebimas mokinių lankomumas ir pritaikomos 

poveikio priemonės nelankantiems ar/ir vėluojantiems į 

pamokas mokiniams  

Sukurta vėlavimų kontrolės ir prevencijos sistema. 

Pavėlavimų skaičius sumažėjo 10 % 
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Dalykų modulių efektyvumas (ar 

mokiniai, lankantys dalykų modulius, 

geriau įsisavina dalyką, kyla jų 

pažangumas)  

Lietuvių kalbos ir literatūros bei 

užsienio kalbų pamokų stebėjimas 

(stebėjimo sritis – mokinių 

aktyvumas pamokoje) 

2020 m. vasario 

mėn.  

1.2.1. 

1.1.3. 

80 % mokinių, lankančių pasirinktų dalykų modulius, 

pagerėjo dalyko žinios ir pakilo to dalyko pažangumas 

 

80 % stebėtų pamokų mokiniai aktyvūs   

Neformaliojo švietimo programų 

vykdymo stebėjimas 

Gamtos mokslų pamokų stebėjimas 

(stebėjimo sritis – pamokos 

uždavinio ir įsivertinimo dermė)  

2020 m. kovo 

mėn. 

2.1. 

2.2. 

90 % neformaliojo švietimo programas pasirinkusių mokinių 

lanko užsiėmimus, kurie vedami pagal patvirtintą programą  

85 % pamokose stebima pamokos uždavinio ir įsivertinimo 

dermė  

Komentarų (TAMO dienyne) tėvams 

apie jų vaikų daromą individualią 

pažangą analizė 

Socialinių mokslų pamokų 

stebėjimas (stebėjimo sritis – metodų 

įvairovė pamokoje)  

2020 m. balandžio 

mėn. 

3.1. 

1.1.3. 

80 % mokytojų informuoja mokinių tėvus apie jų vaikų 

daromą individualią pažangą  

 

85 % pamokose taikomi įvairūs ugdymo metodai  

Klasių vadovų veiklos analizė, 

socialinių valandų apskaita 

Menų, technologijų, fizinio ugdymo 

pamokų stebėjimas (stebėjimo sritis 

– saviraiškos ugdymas)  

 

2020 m. gegužės 

mėn. 

1.3. 

1.1.2. 

1.3.5. 

90 % klasių vadovų įgyvendino savo planuose keliamus 

uždavinius, organizavo numatytas veiklas  

 

90 % mokytojų vedamose pamokose mokiniai turi galimybę 

saviraiškai  

 

TAMO dienyno pildymas 2020 m. birželio 

mėn.  

 Visa informacija TAMO dienyne yra užpildyta tinkamai  

 

 

Lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė 

 

Veiklos plano aptarimas, teminių 

planų aprobavimas 

2019-09-05 Metodinės grupės 

pirmininkė 

1.1.2 Planus bei programas pateikė 100 

proc. lietuvių kalbos mokytojų 
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PUPP ir brandos egzaminų rezultatų 

aptarimas 

2019-09-19 Lietuvių kalbos 

mokytojos 

1.2 Aptarti PUPP ir BE rezultatai bei 

numatytos priemonės rezultatams 

gerinti. Ataskaitas pateikė 80 proc. 

lietuvių kalbos mokytojų 

Diagnostinių testų organizavimas 1 

kl. mokiniams 

2019 m. spalio 

pirma savaitė 

Lietuvių kalbos 

mokytojos 

1.2 Pravesti diagnostiniai testai, 

dalyvauja 100 proc. 1 klasių 

mokinių 

Bandomojo lietuvių kalbos ir 

literatūros egzamino organizavimas 

4 kl. mokiniams  

2019 -09- 30 Lietuvių kalbos 

mokytojos 

1.2 Pravestas bandomasis egzaminas, 

dalyvauja 100 proc. 4 klasių 

mokinių 

Dalyvavimas lietuvių kalbos ir 

literatūros konkurse „Olympis 2019 

– Rudens sesija“ 

2019 m. lapkritis Lietuvių kalbos 

mokytojos 

1.3 Dalyvauja bent 8 proc.  1–4 klasių 

mokinių (konkursas mokamas) 

Integruota lietuvių kalbos ir istorijos 

pamoka ,,Pokario iššūkiai lietuvių 

literatūrai“ 4 kl. mokiniams 

2019 m. gruodis L. Juodagalvienė, 

L. Chaleckienė 

1.1 Pravesta integruota pamoka 4 

klasių mokiniams, dalyvauja 50 

proc. mokinių 

Raštingiausio mokinio konkursas 1-2 

ir 3-4 kl. mokiniams 

2019 m. gruodis  R. Grigonienė 

A. Burokienė 

1.3 Pravestas konkursas 1–2 ir 3–4 kl. 

mokiniams, dalyvauja 10 proc. 

gimnazijos mokinių. Užimta pirma 

prizinės vieta 1–2 kl. ir pirma 

prizinė vieta 3–4 kl. koncentre 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiada 

2020-01-14 Metodinės grupės 

pirmininkė 

1.3.1 Pravesta mokyklinė olimpiada 1–2 

ir 3–4 kl. mokiniams. Rajoninėje 

olimpiadoje dalyvauja 10 proc. 

dalyvavusių mokinių. Užimtos  dvi 

prizinės vietos mokykloje 

Meninio skaitymo konkursas 2020-01-21 Metodinės grupės 

pirmininkė 

1.3.1 Pravestas konkursas 1–4 kl. 

mokiniams. Rajoniniame konkurse 

dalyvauja 25 proc. dalyvavusių 

mokinių. Užimta  viena prizinė 

vieta. 

Dalyvavimas lietuvių kalbos ir 

literatūros konkurse „Olympis 2019 

2020 m. kovo 

mėn. 

Lietuvių kalbos 

mokytojos 

1.3 Dalyvauja bent 8 proc.  1–4 klasių 

mokinių (konkursas mokamas) 
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– Rudens sesija“ „Olympis 2020 – 

Pavasario sesija“ 

Literatūrinė viktorina, skirta J. 

Tumo-Vaižganto 150-osioms 

gimimo metinėms  (3 kl. 

mokiniams) 

2020-03-03 L. Juodagalvienė 1.1 Pravesta literatūrinė viktorina 3 

klasių mokiniams, dalyvauja 20 

proc. mokinių 

Renginys, skirtas knygnešio dienai 

paminėti (2b kl. mokiniams) 

2020-03-14  R. Grigonienė 1.3 Pravestas renginys 2b kl. 1 grupės 

mokiniams, dalyvauja 90 proc. 

mokinių  

Integruota lietuvių kalbos ir etikos 

pamoka ,,Žmogaus prigimties 

dualumas ir šios problemos sklaida 

V. Mykolaičio-Putino romane 

,,Altorių šešėly“ 3 kl. mokiniams 

2020 m. balandis A. Burokienė 

D. Voitechovič 

1.1 Pravesta integruota pamoka 3 

klasių mokiniams, dalyvauja 90 

proc. mokinių 

     

 

Užsienio kalbų (vokiečių, anglų, rusų ir lotynų) mokytojų metodinė grupė 

 

Dalyvavimas Europos kalbų dienos 

renginiuose 

Rugsėjis Visi mokytojai 1.1 1 klasių mokiniai dalyvaus 

integruotoje pamokoje, 2 ir 3 klasių 

mokiniai dalyvaus viktorinoje, 3 

klasių mokiniai dalyvaus 

orientaciniame žaidime, 2 klasių 

mokiniai dalyvaus vertėjų 

konkurse, 2–3 klasių mokiniai 

dalyvaus respublikiniame piešinių 

konkurse 

Diagnostinio testo 1 klasių 

mokiniams organizavimas 

Spalis Visi mokytojai 1.5 Visi 1 klasių mokiniai atliks 

mokytojų parengtą testą ir 

įsivertins rezultatus, mažiausiai 50 

proc. mokinių parengs 

individualias savivaldaus 

mokymosi programas 
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Dalyvavimas tarptautiniame 

konkurse „Olympis 2019 – Rudens 

sesija“ 

Spalis Visi mokytojai 1.1 Dalyvaus 10 procentų mokinių. 2–

3  mokiniai gaus padėkos raštus 

Esė konkurso 3–4 klasių mokiniams 

organizavimas 

Lapkritis Visi mokytojai 1.4 Dalyvaus 10 procentų mokinių. 3 

geriausių darbų mokiniai gaus 

padėkos raštus 

Mokyklinės užsienio kalbų 

olimpiados 2–3 klasių mokiniams 

organizavimas 

Gruodis Visi mokytojai 1.1 Dalyvaus 20 procentų mokinių, 5 

proc. padidės aukštesnįjį ir 

pagrindinį pasiekimų lygį 

pasiekusių mokinių skaičius 

Dalyvavimas respublikiniame 

konkurse ,,Kalbų kengūra“ 

Vasaris Visi mokytojai 1.1 Dalyvaus 10 procentų mokinių. 2–

3 mokiniai gaus diplomus 

Užsienio kalbų pasiekimų lygio 

testo užduočių taisymas  

Sausis Visi mokytojai 1.5 Dalyvaus visi 2 klasių mokiniai. 80 

procentų mokinių  pasieks 

pagrindinį lygmenį 

Bandomųjų anglų, rusų ir vokiečių 

kalbų egzaminų organizavimas 4 

klasių mokiniams 

Kovas Visi mokytojai 1.5 Dalyvaus visi 100% 4 klasių 

mokinių,  pasirinkusių VBE 

Pakartotinio diagnostinio testo 1 

klasių mokiniams organizavimas 

Balandis Visi mokytojai 1.5 Dalyvaus visi 1 klasių mokiniai, 

bus atlikta ir pateikta mokinių 

tėvams lyginamoji abiejų 

diagnostinių testų rezultatų analizė, 

75 proc. mokinių parengs 

savivaldaus mokymosi programas 

 

Tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė 

 

Dalykų modulių programų ir dalykų 

teminių planų aprobavimas 

 

2019-08-30 

 

 

Dalykų mokytojai 

 

 

1.1.2 

 

 

Visų mokytojų (100% )programos 

ir teminiai planai patalpinti  TAMO 

sistemoje 

3 klasių mokinių išvyka į VU 

Gyvybės mokslų centrą 

2019-09-30 

 

A. Abramovičienė,  

V. Cicėnienė 

1.2 

 

16 mokinių apsilankys VU 

Gyvybės mokslų centre  
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Jungtinis gimnazijos ir 

progimnazijos matematikos 

mokytojų posėdis 

2019-09- 25 Matematikos mokytojai 1.2 

 

Bus suderinti bendri reikalavimai, 

vertinimo sistema, taikoma 

matematikos pamokų metu. Tai 

padės mokiniams objektyviai 

įsivertinti matematinio raštingumo 

žinias, kryptingiau mokytis, o tai 

leis 10% padidinti mokinių 

pasiekusių pagrindinį ir aukštesnįjį 

pasiekimų lygį, skaičių  

Bandomųjų  gamtos ir tiksliųjų 

mokslų VBE organizavimas 

 

2019 m. spalio 

mėn. antra savaitė 

Dalykų mokytojai 

 

1.1 

1.2.1 

Visi 100% mokiniai, pasirinkę 

matematikos ir gamtos mokslų 

VBE, pasitikrins  žinias, 

kryptingiau pasirengs BE   

Iniciatyva „ES programavimo 

savaitė“ 

2019 m. spalio 

mėn. trečia savaitė 

M. Gučienė 

V. Cicėnienė 

1.2 Ne mažiau kaip 20 %.  mokinių  

pagerės skaitmeniniai įgūdžiai 

Gamtamokslinio projekto 

pristatymas 

 L. Grybauskienė  Visi 1 klasių mokiniai atliks 

mokytojų parengtą testą ir 

įsivertins rezultatus, mažiausiai 30  

% mokinių parengs individualias 

savivaldaus mokymosi programas 

Matematikos diagnostinio testo 

gimnazijos 1 klasių mokiniams 

organizavimas 

 L. Grybauskienė  15 % gimnazijos mokinių dalyvaus 

projekte 

Tarptautinis informatikos ir 

informatinio mąstymo konkursas 

„Bebras“ 

2019 m. lapkritis M. Gučienė 1.3 Ne mažiau kaip 20 % mokinių 

pagerės informacinių technologijų 

žinios ir įgūdžiai 

Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokinių 

olimpiadų organizavimas 

2019 m. lapkričio 

25–29 d. 

Dalykų mokytojai 

 

1.3.1 Dalyvaus 10 % gimnazijos 

mokinių, 3 proc. padidės 
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aukštesnįjį ir pagrindinį pasiekimų 

lygį pasiekusių mokinių skaičius 

Dalyvavimas  internetiniame 

konkurse „Olympis“ 

2019 m. lapkritis 

 

M. Gučienė 1.2 Ne mažiau kaip 10 % padaugės 

mokinių, užėmusių prizines vietas 

Dalyvavimas parodoje „Mokykla 

2019“ 

 

2019 m. lapkričio 

22 d.  

D. Jasiulionienė 1.1.4  Į parodą vykstantys mokytojai kels 

kvalifikaciją dalyvaudami įvairiose 

konferencijose, pristatymuose, o tai 

leis 5 % pagerinti pamokos kokybę 

(bus taikomas mažiausiai 1 naujas 

metodas, įdiegtas savaivaldaus 

mokymo stilius)  

Tiksliųjų ir gamtos mokslų savaitė: 

1. Tarpmokyklinis konkurso 1 

klasėms „Įveiksime kartu“ 

organizavimas ir vedimas. 

2. Organizuoti susitikimus su 

VU ir VGTU dėstytojais ir 

studentais. 

3. Mokyklinių olimpiadų 

nugalėtojų apdovanojimas. 

4. Kolegialus grįžtamasis ryšys 

ir pamokų stebėjimas. 

 

2019 m. gruodžio 

mėn. 2–6 d. 

Metodinės grupės 

mokytojai, 

A. Abramovičienė 

1.3 

2.1 

1.1.1 

Ne mažiau kaip 70 % 1 gimnazijos 

klasių mokinių dalyvaus konkurse. 

Ne mažiau kaip 80% mokinių 

teigiamai atsilieps apie renginį 

(organizuota apklausa) 

 

Susitikime dalyvaus 40 % 

gimnazijos mokinių. 

80% tiksliųjų ir gamtos mokslų 

mokytojų ves kolegialaus ir 

grįžtamojo ryšio pamokas. Bus 

sukurta vidinė grįžtamojo ryšio 

kultūra 

Posėdis: 

1. Tiksliųjų ir gamtos mokslų 

savaitės aptarimas. 

2. Dalyvių atranka į rajono 

olimpiadų etapą. 

3. Mokinių dalyvavimas rajono 

olimpiadų etape. 

2020 m. sausio 

mėn. antra savaitė 

 

Sausio mėn. trečia 

savaitė 

A. Abramovičienė 

Metodinės grupės 

mokytojai 

1.1 

1.2 

 

 

1.3.1 

Aptarsime renginius, 

suformuluosime gaires kitų mokslo 

metų tiksliųjų ir gamtos mokslų 

savaitei. 

Sudarytas olimpiados dalyvių 

sąrašas. 

Ne mažiau kaip 10 % padaugės 

rajono olimpiadoje dalyvavusių 

mokinių, užėmusių prizines vietas 
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Matematikos bandomųjų VBE ir 

PUPP organizavimas 4 ir 2 klasių 

mokiniams 

2020 m. sausio 

mėn. 29–30 d. 

 

Matematikos mokytojai 1.3 Dalyvaus VBE pasirinkę mokiniai. 

10 % daugiau mokinių išlaikys 

bandomuosius PUPP  ir VBE 

pagrindiniu ir aukštesniuoju 

lygmeniu 

Saugaus interneto savaitė 2020 m. vasario 

mėn. 5–12 d. 

M. Gučienė 1.3 Ne mažiau kaip 80 % mokinių 

teigiamai atsilieps apie renginius 

(organizuota apklausa) 

Ne mažiau kaip 70 % mokinių 

saugiau naudosis internetu – nebus 

pastebėta elektroninių patyčių ir 

pan.  

Pasitarimas: 

1. Mokymo priemonių poreikio 

aptarimas. 

2. Bandomųjų VBE ir PUPP 

analizė. 

2020 m. vasario 

mėn. ketvirta 

savaitė 

Metodinės grupės 

mokytojai 

 

1.2 

Užsakyta 20 % trūkstamų mokymo 

priemonių. 

Ne mažiau kaip 45 proc. mokinių 

pasieks asmeninę pažangą 

Mokinių atranka ir dalyvavimas 

tarptautiniame ,,Kengūros“ konkurse 

2020 m. kovas Metodinės grupės 

mokytojai 

 

1.3 20 % gimnazijos mokinių 

suteikiama galimybė dalyvauti 

tarptautiniuose konkursuose ir 

įvertinti savo lygį. 

Dalyvavimas internetiniame 

konkurse „Olympis“ 

2020 m. kovas Metodinės grupės 

mokytojai 

 

1.3. 10 % gimnazijos mokinių 

suteikiama galimybė dalyvauti 

tarptautiniuose konkursuose ir 

įvertinti savo lygį 

Matematikos ir gamtos mokslų 

bandomųjų VBE organizavimas 4 

klasių mokiniams 

2020 m. balandžio 

mėn. penkta 

savaitė 

Metodinės grupės 

mokytojai 

1.2 

1.3 

Dalyvaus VBE pasirinkę mokiniai. 

15 % padaugės mokinių, išlaikiusių 

bandomuosius VBE pagrindiniu ir 

aukštesniuoju lygmeniu 

Matematikos diagnostinio testo 1 

klasių mokiniams organizavimas 

2020 m. balandžio 

mėn. trečia savaitė 

L. Grybauskienė 1.2 Dalyvaus visi 1 klasių mokiniai, 

bus atlikta ir pateikta mokinių 

tėvams lyginamoji abiejų 

diagnostinių testų rezultatų analizė, 
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60% mokinių parengs savivaldaus 

mokymosi programas 

Posėdis: 

1. Pirmųjų gimnazijos klasių 

mokinių mokymosi pažangos 

aptarimas. 

2. Bandomųjų VBE ir PUPP 

analizė. 

2020 m. gegužės 

mėn. antra savaitė 

Metodinės grupės 

mokytojai 

1.2.1 Ne mažiau kaip 10 % padaugės1 

gimnazijos klasių mokinių, 

pasiekusių pagrindinį lygmenį 

 20% didės mokinių, pasiekusių 

pagrindinį lygmenį 

Pasitarimas: 

1. Matematikos PUPP darbų 

vertinimas ir aptarimas. 

2. Matematikos ir gamtos 

mokslų mokytojų 2019/2020 

m. m  įsivertinimo anketų 

aptarimas. 

2020 m. birželio 

mėn. antra savaitė 

Matematikos mokytojai 

 

1.2 

1.3 

PUPP dalyvaus 100 %   2-ų klasių 

mokinių. 

Ne mažiau kaip 70 % mokinių  

PUPP išlaikys  pagrindiniu ir 

aukštesniuoju lygmeniu.  

Rezultatų aptarimas leis tikslingiau 

pasirinkti matematikos dalyko lygi 

siekiant įgyti vidurinį išsilavinimą 

Posėdis: 

Valstybinių brandos egzaminų ir 

PUPP rezultatų analizė. 

 

2020 m. rugpjūčio 

mėn. ketvirta 

savaitė 

Metodinės grupės 

mokytojai 

1.1 

1.2 

Analizė leis tikslingiau sukurti 

dalykų ilgalaikius planus, taikyti 

efektingesnius mokymo metodus, o 

tai leis šių dalykų žinias pagerinti 

5% 

 

Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros dalykų metodinė grupė 

Darbo plano, teminių planų ir 

programų  aprobavimas, vertinimo ir 

fiksavimo sistemos aptarimas  

2019 m. rugpjūtis Visi socialinių mokslų ir 

kūno kultūros mokytojai 

3.1 Suplanuotos veiklos, dalyvauja visi 

100 % metodinės grupės nariai 

2019 m. Europos judriosios savaitės 

renginiai 

2019 m. rugsėjis Kūno kultūros mokytojai 1.3 Organizuoti Europos judriosios 

savaitės renginiai, kuriuose 

dalyvaus 90 % gimnazijos mokinių 

Rajoninės bendrojo ugdymo 

mokyklų krepšinio varžybos 

2019 m. spalis Kūno kultūros mokytojai 2.3 Organizuotos  bendrojo ugdymo 

mokyklų krepšinio varžybos 

Konstitucijos egzamino 

organizavimas 1–4 kl. mokiniams 

2019 m. spalis Istorijos mokytojai 1.1 Organizuotas Konstitucijos 

egzamino I etapas, kuriame 

dalyvaus 40 mokinių 
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Netradicinė pamoka apie Lurdo 

šventovę Prancūzijoje ir regėtoją 

Bernadetą  

2019 m. spalis B. Stulgaitytė 2.3 Pravesta netradicinė pamoka, 

kurioje dalyvaus visi grupės 

mokiniai 

Tolerancijos dienos minėjimas 2019 m. spalis D. Voitechovič, 

istorijos mokytojai 

3.1 Įvykdytas Tolerancijos dienai 

skirtas projektas, kuriame dalyvaus 

90 % 1–4 klasių mokinių 

Gerumo akcija 2019 m. gruodis  D. Voitechovič 

 

3.1 Įvykdyta Gerumo akcija, įtraukusi 

80% gimnazijos mokinių 

Kalėdinis krepšinio turnyras 3x3 2019 m. gruodis Kūno kultūros mokytojai 2.3 Organizuotas Kalėdinis krepšinio 

turnyras 3x3, kuriame dalyvauja 

visų klasių komandos 

Rajoninės ,,Juventus“ krepšinio 

lygos mokyklų krepšinio varžybos 

2019 m. lapkritis – 

gruodis 

Kūno kultūros mokytojai 2.3 Gimnazijos vaikinų krepšinio 

komandos dalyvavimas „Juventus“ 

krepšinio lygos mokyklų krepšinio 

varžybose  

Bandomasis istorijos egzaminas 2020 m. vasaris Istorijos mokytojai 1.1 Visi 100 % mokiniai, pasirinkę 

istorijos VBE, pasitikrins istorijos 

žinias, kryptingiau pasirengs BE   

LMŽ rajoninės, zoninės ir finalinės 

štangos spaudimo varžybos 

2020 m. sausis Kūno kultūros mokytojai 2.3 Populiarinant sunkiosios atletikos 

sporto šaką, 80 % sunkiosios 

atletikos neformaliojo ugdymo 

programą pasirinkusių mokinių 

dalyvaus varžybose ir užims 1–2 

prizines vietas 

Gimnazijos savaitė 

 

2020 m. sausis Visi socialinių mokslų 

mokytojai 

2.3 Puoselėjant  gimnazijos tradicijas 

organizuotos Gimnazijos savaitei 

skirtos veiklos, kuriose dalyvaus  

90% gimnazijos mokinių 

Integruotas dailės – pilietiškumo 

projektas ,,Kuriame Respubliką“  

2020-01-03 Istorijos mokytojai ,  

J. Vitkauskienė 

 

2.3 Ugdant pilietiškumą, organizuotas  

Lietuvos valstybingumo atkūrimo 

minėjimas, kuriame dalyvaus 90 % 

gimnazijos mokinių 

Mokyklinės istorijos olimpiados 

organizavimas 

2020 m. vasaris Istorijos mokytojai 1.1 Bus pravesta mokyklinė olimpiada, 

kurioje dalyvaus po 2 mokinius iš 
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kiekvienos klasės. Atrinkti 

mokiniai, kurie atstovaus 

gimnazijai rajoninėje istorijos 

olimpiadoje 

Mokyklinės geografijos olimpiados 

organizavimas 

2020 m. vasaris M. Vitkauskas 

G. Šamšūra 

1.1 Bus pravesta mokyklinė olimpiada, 

kurioje dalyvaus po 2 mokinius iš 

kiekvienos klasės. Atrinkti 

mokiniai, kurie atstovaus 

gimnazijai rajoninėje geografijos 

olimpiadoje 

Dalyvavimas nacionaliniame 

konkurse ,,Lietuvos istorijos 

žinovas“ 

2020 m. kovas Istorijos mokytojai 1.1 Konkurse gimnazijai atstovaus 4 

atrinkti mokiniai  

Dalyvavimas konkurse „Pažink 

Šventąjį Raštą. Gyvieji Biblijos 

paveikslai 2020“ 

2020 m. balandis B. Stulgaitytė 1.1.  50 % pasirinkusių tikybą mokinių 

dalyvaus konkurso I etape, o 

geriausiai pademonstravę žinias 

atstovaus gimnazijai II konkurso 

etape 

Europos egzaminas 2020 m. gegužė Istorijos mokytojai 1.1 Gilinant žinių apie Europos 

Sąjungą, Europos egzamine 

dalyvaus 40 įvairių klasių mokinių. 

10 % dalyvavusių pateks į II 

konkurso etapą  

LMŽ lengvosios atletikos varžybos 2020 m. gegužė  Kūno kultūros mokytojai 2.3 Gimnazijos lengvaatlečių komanda 

dalyvaus varžybose ir užims tris 

prizines vietas 

LMOF atskirų rungčių lengvosios 

atletikos varžybos 

2020 m. birželis Kūno kultūros mokytojai 2.3 Gimnazijos lengvaatlečių komanda 

dalyvaus varžybose ir užims tris 

prizines vietas 

Lietuvos mokyklų futbolo žaidynės 

,,Golas“ 

2020 m. birželis Kūno kultūros mokytojai 3.2 Gimnazijos mokinių futbolo 

komanda dalyvaus varžybose ir 

užims vietą pirmajame dešimtuke 

Ilgalaikiai pilietiškumo projektai: 2019–2020 m. m. Istorijos mokytojai  3.1 Pilietiškumo, tolerancijos ugdymo 

projektuose dalyvaus 50 % būrelių 
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,,Švenčionių krašto tautinės 

mažumos“, ,,Partizaninis judėjimas 

Švenčionių krašte“, ,,Misija –

Sibiras“ 

„Teisė kiekvienam“, Jaunojo 

pasieniečio narių ir visi 100% 

mokinių, pasirinkusių Laisvės kovų 

ir netekčių istorijos pamoką 

2019–2020 m. m. metodinės veiklos 

aptarimas 

2020 m. birželis Visi socialinių mokslų 

mokytojai 

3.1 Posėdžio metu bus aptartos įgytos 

kompetencijos  ir pasiekti 

rezultatai, suplanuotos tobulintinos 

sritys kitiems mokslo metams 

 

Menų ir technologijų mokytojų metodinė grupė 

 

Muzikinė kompozicija ir 

sveikinimai Mokytojo dienos 

šventei 

2019 m. spalio 5 

d. 

K. Pranskus  

J. Vitkauskienė 

2.2, 1.1.3,  Muzikinės – literatūrinės kompozicijos 

paruošimas ir pristatymas gimnazijos pedagogų 

bendruomenei, sveikinimų - miniatiūrų 

pedagogams parengimas, 75 % mokinių pagal 

savo gebėjimus pasiskirsto techninius, kūrybinius 

darbus ir juos atlieka sukurdami šventės visumą 

Floristinio kilimo kūrimas Rudens 

kermošiaus šventėje 

2019 m. rugsėjo 

mėn. ketvirta 

savaitė 

J. Šisterova  

J. Vitkauskienė 

2.1, 1.1.3,  Menų būrelių narių ir vadovų kolektyvinės 

floristinės kompozicijos kūrimas ir pristatymas 

visuomenei 

Integruotos menų pamokos 

„Šiuolaikinių menų sintezė šokyje, 

dailėje ir muzikoje“ 

2019 m. lapkričio 

mėn. antra savaitė 

A. Karklelytė 

 J. Vitkauskienė  

K. Pranskus 

 J. Šisterova 

1.1, 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 

1.1.4, 2. 

Integruotų pamokų ciklas, skirtas 4 kl. mokinių 

visuminiam šiuolaikinio meno suvokimui, 75 % 

mokinių geba savivaldžiai suplanuoti savo 

veiklas, numatyti laukiamus rezultatus 

Advento vakaronė  2019 m. gruodžio 

mėn. pirma savaitė 

K. Pranskus 

J. Vitkauskienė 

J. Šisterova 

2.2, 3.1,  Advento vakaronė gimnazijos bendruomenei: 

literatūrinė – muzikinė kompozicija tėvams, 

mokiniams, mokytojams, kūrybinės dirbtuvės, 

vaišinamasi Advento valgiais. Laukiamas 

rezultatas – 90 % apie renginį teigiamai 

atsiliepusių mokytojų ir tėvų 

Kalėdinis koncertas gimnazijoje 2019 m. gruodžio 

mėn. paskutinė 

savaitė 

K. Pranskus 

A. Karklelytė 

2., 2.2, 3. Koncerto metu pasirodys visos klasės, bus 

pristatyti keli šokio pamokoje sukurti šokiai, 

tikimasi 100 % klasių aktyvumas dalyvaujant 

teminiame koncerte 
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Integruotas menų, technologijų, 

istorijos, pilietinio ugdymo 

projektas, skirtas atkurtos 

nepriklausomybės 30-mečiui 

„Kuriame Respubliką“ 

2019 m. gruodis – 

2020 m. kovo 11 

d. 

J. Vitkauskienė 

V. Jaksebogienė 

J. Šisterova  

A. Čereškevičius  

K. Pranskus 

1.1.2, 2., 2.1, 

2.2, 3. 

Meninė akcija, fotografijų paroda, objekto 

„Gediminaičių stulpai – valstybingumo simbolis“ 

kūrimas, minėjimas, laukiamas 75% mokinių ir 

mokytojų bendruomenės narių aktyvumas 

kuriant kolektyvinę kompoziciją 

Renginys, skirtas Vasario 16-ajai 

paminėti 

2020 m. vasario 

mėn. antra savaitė 

A. Karklelytė, istorijos 

mokytojai 

2.2, 3.1, 1.1 Integruotas choreografijos – istorijos renginys, 

orientuotas į modernų tradicinės šventės 

paminėjimą, 50 % tikimybė, kad renginys įvyks, 

nepaisant kelis metus iš eilės šiuo laikotarpiu 

skelbiamo karantino ar didelio sergamumo 

Pasidalinimas patirtimi su rajono 

dailės mokytojais „Dailės kalba 

prieinama kiekvienam. Motyvacijos 

skatinimo metodai“ 

2020 m. vasario 

mėn. ketvirta 

savaitė 

J. Vitkauskienė 1.1.1,  Patirties sklaida pedagogams mokinių 

motyvavimo klausimais, pasidalinimas 

individualios pažangos vertinimo metodikomis, 

100 % dalyvaujančių gimnazijų dailės mokytojų, 

bent 50% pedagogų pasidalinusių patirtimi 

Dalyvavimas rajoninėje dailės 

olimpiadoje 

2020 m. vasario 

mėn. ketvirta 

savaitė 

J. Vitkauskienė 1.3.1, 2.1 Dalyvavimas mokyklinėje ir rajoninėje 

olimpiadoje, bendradarbiavimas su kitų mokyklų 

mokiniais ir mokytojais, pasidalinimas patirtimi, 

darbų ekspozicijos rengimas. Dalyvauja po 3 

mokinius iš kiekvienos gimnazijos, tikimasi 

vienos prizinės vietos 

Kūrybinės dirbtuvės „Lakštinės 

grafikos vingiai“ tėvams ir 

mokytojams  

2020 m. kovas J. Vitkauskienė 3.1, 2.1 Tėvų ir mokytojų aktyvinimas įsitraukiant į 

bendrą meninę veiklą, tikimasi 75 % pakviestų 

tėvų ir mokytojų aktyvumo 

Abiturientų dailės ir technologijų 

brandos egzaminų kūrybinių darbų 

paroda gimnazijoje 

2020 m. balandis J. Vitkauskienė  

A. Čereškevičius  

J. Šisterova 

2.1, 1.3.1, 2. Kūrybinių darbų eksponavimas ir parodos 

rengimas, pateikimas bendruomenei, 100 % 

pasirinkusiųjų egzaminus darbų eksponavimas 

gimnazijos erdvėse 

Integruotas tęstinis technologijų ir 

informacinių technologijų projektas 

„Ir vėl kalorijos“ 1a, 1b  kl. 

mokiniams 

2020 m. balandis J. Šisterova 

M. Gučienė 

1.1, 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, 

1.1.4, 2. 

Teorinės žinios apie mitybą ir kalorijas bus 

įgyvendinamos praktiškai, ieškant integracinių 

ryšių su informacinėmis technologijomis, 

skaičiavimais, tikimasi 50 % mokinių 

savivaldaus projekto veiklų planavimo, 

vykdymo, taikymo gyvenime 
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Fotografo  V. Garlos pamoka  

„Fotografija – mano gyvenimo 

tikslas“ 

2020 m. gegužė J. Vitkauskienė 3.1, 2.1,  Netradicinė tėčio fotografo vedama dailės 

pamoka pirmoje gimnazijos klasėje, jo profesinės 

sėkmės pavyzdžiu įkvepiant mokinius siekti 

menininko profesijos pasirinkimo 

Technologinių specialybių tėvų 

pamokos pirmose gimnazijos 

klasėse 

2020 m. gegužė J. Šisterova 3.1, 2.1,  Ištyrus situaciją, išsiaiškinti ir pakviesti 

technologinių specialybių tėvus pravesti mitybos 

arba siuvimo pamokas, tikimasi dviejų sėkmės 

pamokų 

Paskutinio skambučio šventės 

koncertas  

2020 m. gegužė K. Pranskus  

A. Karklelytė  

J. Vitkauskienė  

2.2, 3.1, 2.1  Integruota muzikinė - meninė veikla visuomenei, 

bendruomenei, tėvams atskleidžianti abiturientų 

meninius pasiekimus, saviraišką gimnazijoje, 80 

% mokinių pagal savo gebėjimus pasiskirsto 

techninius, kūrybinius darbus ir juos atlieka 

sukuria šventės visumą 

Mokslo metų pabaigos šventė 2020 m. birželis K. Pranskus 

 A. Karklelytė 

 J. Vitkauskienė 

2.2, 3.1, 2., 

1.3.4 

Muzikiniai, choreografiniai pasirodymai 

šventėje, suvenyrų gamyba nominacijoms 

 

Klasių auklėtojų metodinės grupė 

 

 

Rugsėjis 

 

Klasių vadovų 

metodinės grupės 

posėdis: „2019 –

2020 metų klasių 

auklėtojų 

metodinės grupės 

veiklos plano 

tvirtinimas. Klasės 

vadovų 2019-2020 

metų veiklos 

planavimas“ 

1–4 klasių mokiniai ir jų 

vadovai 

5.1.1.3.  Planus bei programas pateikė 100 proc. klasių 

auklėtojų 

 

Rugsėjis 

 

Mokslo ir žinių 

diena 

 

1–4 klasių vadovai 5.3. Dalyvauja mokslo ir žinių šventėje 
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Spalis „Lankomumo, 

pavėlavimų ir 

elgesio pamokose 

įtaka mokymosi 

rezultatams“ 

1gimnazijos klasės  

Socialinė pedagogė, 

klasių vadovai, mokiniai 

5.1.1.3 Aptarta lankomumo, pavėlavimų ir elgesio 

pamokose įtaka mokymosi rezultatams 

 

Spalis Gimnazisto diena 1–2 klasių mokiniai ir jų 

vadovai 

5.3. Organizuoja 2 gimnazijos klasės gimnazisto 

dieną 

 

 

Spalis Mokytojų dienos 

šventės 

organizavimas 

4 klasių mokiniai ir jų 

vadovai 

5.3. 4 gimnazijos klasės  organizuoja  Savivaldos 

dieną 

Spalis Klasių vadovų bei 

1–4 klasių 

koncentruose 

dėstančių 

mokytojų 

susirinkimai: 

„Pirmų gimnazijos  

klasės mokinių 

adaptacijos 

problemos“; 

„Antrų ir trečių, 

ketvirtų 

gimnazijos  klasių 

mokinių 

mokymosi 

motyvacija, 

pamokų 

lankomumo, 

elgesio 

problemos“. 

Metodinės grupės nariai, 

dalykų mokytojai, 

OLWEUS  kuratorė 

5.1.1.5 

5.1.1.3 

Aptartos problemos, susijusios su mokinių 

mokymosi rezultatais, pamokų lankomumu, 

elgesiu. Aptarta pirmų klasių mokinių adaptacija. 

Parengta informacija tėvų susirinkimui apie 

mokinių mokymąsi, pamokų lankomumą 
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Lapkritis – gruodis Apskritojo stalo 

diskusija 

„Sėkmingas klasių 

vadovų, dalykų 

mokytojų 

bendradarbiavima

s su tėvais“ 

Klasės vadovai, dalykų 

mokytojai 

5.3.1. Su tėvais aptartos gimnazijoje patvirtintos 

tvarkos. Aptartos mokinių ugdymo(si) sėkmės ir 

problemos. Aptarta mokinių pažanga 

Gruodis Kalėdinė popietė 1–4 klasių mokiniai ir jų 

vadovai 

5.2 1–4 gimnazijos klasės organizuoja kalėdinius 

pasirodymus 

Vasaris Šimtadienio 

organizavimas 

3 klasių mokiniai ir jų 

vadovai 

5.2 3–4 gimnazijos klasės organizuoja Šimtadienio 

šventę 

Kovas „Dainuojam 

Lietuvai“ 

1–4 klasių mokiniai ir jų 

vadovai 

5.2 1–4 gimnazijos klasės dalyvauja konkurse 

Balandis Apskritojo stalo 

diskusija 

„Sėkmingas klasių 

vadovų 

bendradarbiavima

s su tėvais“ 

Klasių vadovai, tėvų 

aktyvas 

(pagal galimybes) 

5.3.1. Su tėvais aptartos mokinių ugdymo(si) sėkmės ir 

problemos 

Balandis Akcija „Darom“ 1–3 klasių mokiniai ir jų 

vadovai 

5.3. Akcijoje dalyvauja 1–3 klasių mokiniai 

Gegužė Dalyvavimas 

organizuojant 

Paskutinio 

skambučio šventę 

3–4 klasių mokiniai ir jų 

vadovai 

5.2 3–4 gimnazijos klasės organizuoja Paskutinio 

skambučio šventę 

 

Birželis Klasės, 

padariusios 

didžiausią 

pažangą, ir 

mokinių, 

padariusių 

didžiausią 

pažangą, konkursų 

organizavimas 

Mokinių taryba, 1–3 

klasių mokiniai 

 

1–3 klasių mokiniai ir jų 

vadovai 

5.3.1. Organizuojamas baigiamasis mokslo metų  

konkursas. Apdovanojamos klasės, padariusios 

didžiausią pažangą, bei įteikiamos padėkos už 

mokymosi pasiekimus, lankomumą bei kitas 

veiklas 
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Mokslo metų 

užbaigimo šventė  

 

Per mokslo metus Tėvų susirinkimų 

organizavimas 

 

„Penki kodėl?“ 

pokalbių 

organizavimas 

 

1-4 klasių vadovai, 

mokyklos administracija, 

tėvai, mokiniai 

5.3.1. Tėvų dalyvavimas bendruose bei individualiuose 

tėvų susirinkimuose 

2019-2020 m. m Kultūrinės – 

pažintinės 

kelionės ,,Pažink 

savo kraštą“ 

1–4 klasių mokiniai ir jų 

vadovai 

5.2 Mokinių dalykinis žinių pritaikymas 

gyvenimiškoje aplinkoje 

2019-2020 m. m. OLWEUS klasės 

valandėlės 

1–4 klasių vadovai, 

OLWEUS kuratorė 

 5.3.2 Geresnis mokinių mokymosi poreikių tenkinimas 

Pagal susitarimą Organizuoti tėvų 

vedamas pamokas 

 

1–4 klasių tėvai 5.3.1. Aktyvesnis bendradarbiavimas su tėvais 

Pagal susitarimą Prevencinės 

paskaitos ir 

užsiėmimai 

smurto ir patyčių, 

elektroninių 

patyčių tema: 

„Auginu gėrį 

savyje“, „Koks 

atrodau kitiems? 

Ar tai tikrai 

svarbu?“ 

1klasių mokiniai, 

psichologė 

5. 3.2. Paskaitose bei užsiėmimuose dalyvauja 1 

gimnazijos klasių mokiniai  

Pagal susitarimą Prevencinės 

paskaitos ir 

užsiėmimai 

2 klasių mokiniai, 

psichologė 

5. 3.2. Paskaitose bei užsiėmimuose dalyvauja 2 

gimnazijos klasių mokiniai  
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žalingų įpročių 

tema: „Pagundos 

aplink mus“ 

Pagal susitarimą Prevencinės 

paskaitos ir 

užsiėmimai 

savižudybių tema: 

„Kaip galiu padėti 

draugui“, 

„Konstruktyvūs 

krizių įveikimo 

būdai“ 

3 klasių mokiniai, 

psichologė 

5. 3.2. Paskaitose bei užsiėmimuose dalyvauja 3 

gimnazijos klasių mokiniai  

Pagal susitarimą Prevencinės 

paskaitos ir 

užsiėmimai 

išnaudojimo ir 

streso valdymo 

tema: „Prekyba 

žmonėmis“, „Man 

taip nenutiks“, 

„Stresas ir jo 

valdymas“ 

4 klasių mokiniai, 

psichologė 

5. 3.2.  Paskaitose bei užsiėmimuose dalyvauja 4 

gimnazijos klasių mokiniai  

 

Tėvų susirinkimai 

 

Tėvų aktyvo virtualus susirinkimas. 

Tėvų atstovų rinkimai į Gimnazijos 

tarybą 

2019 m. rugsėjis Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

 Bus išrinkti du aktyvūs tėvų atstovai į 

Gimnazijos tarybą 

4-ų klasių tėvų susirinkimas. 

Supažindinimas su Brandos 

egzaminų tvarkos aprašu 

2019-09-19 Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

 80 % 4-ų klasių mokinių tėvų susipažins su 

2019–2020 mokslo metų Brandos egzaminų 

aprašu, padės savo vaikams tikslingai pasirinkti 

brandos egzaminus 
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Tėvų susirinkimas. 2019-2020 m. m. 

aktualijos, susitikimas su policijos ir 

vaikų teisių tarnybos atstovais  

2019-10-10 Administracija 3.1. 

3.3. 

Bendrame tėvų susirinkime bus pristatytos 2019–

2020 m. m. aktualijos, išklausyti tėvų 

pasiūlymai, kurie bus įtraukti į kuriamus 

gimnazijos dokumentus. Mokinių tėvai išklausys 

rajono policijos ir vaikų teisų tarnybos aktualią 

informaciją 

Tėvų dienos gimnazijoje – 

individualūs tėvų susitikimai 

2020 m. vasario 

mėn.  

Klasių vadovai 3.1. 

3.2. 

Pokalbis vyks su kiekvieno mokinio tėvais 

Informacinis susirinkimas 2 klasių 

mokinių tėvams „Vidurinio ugdymo 

aktualijos ir individualaus ugdymo 

plano sudarymas“ 

2020 m. balandžio 

mėn.  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, 2 klasių 

auklėtojai, ugdymo 

karjerai koordinatorė 

 

3.1. 

3.2. 

Sudarytas kiekvieno mokinio individualus 

ugdymo planas 

 

Ugdymo karjerai veiklos planas 

 

3 gimnazijos klasių mokinių 

pažintinė išvyka į VGTU 

laboratorijas 

 

2019-09-30 A. Abramovičienė 

V. Cicėnienė 

2.2 

1.2 

Vyks 16 mokinių. 80% vykusių mokinių puikūs 

atsiliepimai apie renginį 

4 gimnazijos klasių mokinių 

susitikimas - diskusija su Kalba. lt 

atstovais tema ,,Studijos užsienyje“ 

2019-10-09 A. Abramovičienė 2.2 Susitikime dalyvaus 70 % trečių ir ketvirtų 

gimnazijos klasių mokinių 

4 gimnazijos klasių mokinių 

konsultavimas, renkantis VBE 

2019-10-10 

2019-10-20 

A. Abramovičienė 1.3 90 % ketvirtų gimnazijos klasių mokinių sužinos 

apie stojimo į aukštąsias ir profesines mokyklas 

reikalavimus 

Nacionalinės karjeros savaitės 2019 

renginiai 

 

2019-11-18 

2019-11-22 

A. Abramovičienė 2.2 

3.3 

Įgyvendinta iniciatyva Būsiu...70% 

Dalyvaus 80% mokinių 

,,Sėkmės pamokos“. Susitikimas su 

buvusiais gimnazijos mokiniais 

2019-2020 m.  

Gruodžio –sausio 

mėn. 

A. Abramovičienė 2.2 

3.3 

Sėkmės pamokos, kuriose dalyvaus 60 % 

gimnazijos klasių mokinių 

Bus parengtas stendas 
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3-4 gimnazijos klasių išvyka į 

parodą  

,,Mokymas. Studijos. Karjera“ 

Lietuvos parodų centre ,,Litexpo“ 

2020-02-05 

 

A. Abramovičienė 2.2 

3.3 

Ne mažiau kaip 20 % gimnazijos mokinių 

dalyvaus susitikimuose, paskaitose, bendraus su 

ugdymo įstaigų atstovais 

 

Iniciatyvos ,,Būsiu...“ projektai 2020 m. kovas A. Abramovičienė 3.3 40% mokinių susitiks su praktikais. 

Gimnazijos karjeros diena 

 

2020-03-16 

2020-03-20 

A. Abramovičienė 

Klasių vadovai 

1.1 

1.2 

45 % gimnazijos mokinių lengviau bus pasirinkti 

savo būsimą karjerą 

1-2 gimnazijos klasių mokinių 

išvykos į Švenčionių jaunimo darbo 

centrą 

2020 m. 

balandis 

A. Abramovičienė 1.3 

 

Dalyvaus 30 % pirmų ir antrų gimnazijos klasių 

mokinių 

Atvirų durų diena tėvų darbovietėse 

,,Šok į tėvų klumpes“ 

 

2020 m. birželio  

2 – 5 d. 

A. Abramovičienė 

Klasių vadovai 

1.3 

2.2 

Ne mažiau kaip 60% gimnazijos mokinių geriau 

pažins savo tėvų profesines veiklas. 

10% tėvų įsitrauks į renginio veiklas 

Išvykos į ,,Atvirų durų“ dienų 

renginius ugdymo įstaigose 

 

2019 –2020 m. m A. Abramovičienė 

Klasių vadovai 

1.3 30 % dalyvaus renginiuose 

20 % mokinių bus aiškesnis karjeros pasirinkimo 

kelias 

Ugdymas karjerai dalykų pamokose 2019 –2020 m. m Dalykų mokytojai 1.3 Ne mažiau kaip 45 % mokinių teigs,  kad sužino 

aiškią informaciją apie tolimesnio mokymosi ir 

karjeros  galimybes 

 

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 

 

Specialusis ugdymas     

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių programų 

analizavimas ir pritarimas (naujai atvykusiems mokiniams 

iki spalio 1 d.)  

 

2019-09-06 

2020-02-03  

 

 

 

VGK nariai 1.1.2. 

1.1.3. 

Pritarta visoms programos 

Teikiamos rekomendacijos ir konsultacijos  pedagogams, 

tėvams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės 

pritaikymo, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo 

 

Nuolat, pagal 

poreikį 

 

 

 

 

Specialioji 

pedagogė 

J. Paškevičienė, 

socialinė pedagogė 

T. Godlevskienė, 

psichologė 

1.1.2. 

1.1.3. 

Visi specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokiniai gaus socialinę, specialiąją 

pedagoginę, 

psichologinę pagalbą, 

tėvai ir mokytojai – rekomendacijų  
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J. Pošiūnienė 

Organizuojamas ir koordinuojamas ugdymo programų 

pritaikymas ir individualizavimas mokykloje 

 

Nuolat, pagal 

poreikį 

Specialioji 

pedagogė 

J. Paškevičienė, 

socialinė pedagogė 

T. Godlevskienė 

1.1.2. 

1.1.3. 

Specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokiniai gaus socialinę, specialiąją 

pedagoginę, 

psichologinę pagalbą, mokytojai – 

rekomendacijų, 100 % 

Su vaiko gerove susijusių aspektų analizė     

Mokinių pamokų lankomumo kontrolė. Mokinių, 

vengiančių lankyti mokyklą, nelankymo priežasčių 

šalinimas 

Vesti lankomumo apskaitą, išaiškinti daugiausiai be 

pateisinamos priežasties praleidžiančius mokinius  bei 

taikyti jiems poveikio priemones, numatytas drausminimo 

tvarkos apraše 

 

Kiekvieną mėnesį 

iki 10d., pagal 

lankomumo tvarkos 

aprašą  

VGK pirmininko 

pavaduotoja 

T. Godlevskienė, 

psichologė 

J. Pošiūnienė 

 

 Vykdoma veikla užtikrins aktyvią  

pamokų nelankymo kontrolę, 85 % 

Gimnazijos socialinio paso sudarymas ir analizė Rugsėjis, spalis Socialinė pedagogė 

T. Godlevskienė 

 Sudarytas Gimnazijos socialinis 

pasas 100 % 

Mokinių, kurių tėvai išvykę į užsienį, problemų analizė ir 

individualūs sprendimai 

Visus metus Klasių vadovai, 

socialinė pedagogė 

T. Godlevskienė, 

psichologė 

J. Pošiūnienė 

 Vykdoma situacijos stebėsena, 

teikiama individuali pagalba,  

90 % 

Prevencija     

Užsiėmimai 1 klasių mokiniams tema „Elgesio ir 

lankomumo problemos. Mokinio elgesio taisyklės“ 

2020 m. rugsėjo - 

spalio mėn. 

Klasių vadovai, 

socialinė  

pedagogė 

T. Godlevskienė, 

psichologė 

J. Pošiūnienė 

3. Mokiniai ir jų tėvai bus 

supažindinti su elgesio taisyklėmis 

ir lankomumo tvarka, kurių turės 

laikytis gimnazijoje, 

100 % 
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Vykdoma „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos programa“  

 

Paskaitos ir užsiėmimai: „Žalingų įpročių pasekmės“, 

„Pagundos aplink mus“ II gimnazijos klasių mokiniams

  

Visus metus, 

integruojama į 

dalykų, klasių 

vadovų ir 

specialistų  veiklą 

2020 m. sausio 

mėn. 

VGK nariai, 

klasių vadovai 

mokytojai, 

specialistai 

3. Vykdoma prevencinė ir tiriamoji 

veikla 

Organizuojami renginiai užtikrins 

aktyvią žalingų įpročių prevenciją, 

90 % 

Dalyvavimas patyčių prevencijos programoje Olweus 

(OPPP) 

 

 

Per mokslo metus 

pagal Olweus 

(OPPP) programos 

grafiką 

Programos 

koordinatorė  

J. Pošiūnienė 

 

3.2. Gimnazijos darbuotojų mokymai ir 

supervizijų grupių (toliau MSG) 

susitikimai, mokinių apklausa, 

informacijos pateikimas visai 

bendruomenei ir klasių valandėlės 

užtikrins patyčių ir smurto  

prevenciją,  

98 % 

Sąmoningumo didinimo mėnuo  be patyčių Kovo mėn. Klasių vadovų, 

specialistų veikla 

 

3. Vykdoma prevencinė ir tiriamoji 

veikla 

Organizuojami renginiai užtikrins 

aktyvią patyčių ir smurto 

prevenciją, 90 % 

Priemonės savižudybių prevencijai. Integruojama į 

ugdymo procesą ir klasių vadovų veiklą 

 

 

Prevencinės paskaitos ir užsiėmimai savižudybių tema: 

„Blogas pasirinkimas“, „Kaip galiu padėti draugui“  

gimnazijos 3 klasių mokiniams 

Visus metus, 

integruojama į 

dalykų, klasių 

vadovų ir 

specialistų  veiklą 

 

2020 m. vasario 

mėn. 

VGK nariai, 

klasių vadovai, 

mokytojai, 

specialistai 

3. Vykdoma prevencinė ir tiriamoji 

veikla 

Organizuojami renginiai užtikrins 

aktyvią savižudybių prevenciją, 90 

% 

Prevencinės paskaitos ir užsiėmimai: „Prekyba 

žmonėmis“, „Man taip nenutiks“, „Stresas ir jo 

valdymas“  gimnazijos 4 klasių mokiniams 

2020 m. kovo mėn. VGK nariai, 

klasių vadovai, 

mokytojai, 

specialistai 

3. Vykdomi užsiėmimai ir paskaitos 

užtikrins aktyvią prekybos 

žmonėmis ir streso įveikimo 

prevenciją, supažindins su aktualia 

informacija, 90 % 
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„Kaip planuoju švęsti egzaminus, Paskutinį skambučio 

šventę ir išleistuves?“ Nepilnamečių administracinės ir 

baudžiamosios atsakomybės ypatumai gimnazijos 2 ir 4 

klasių mokiniams 

2020 m. balandžio 

mėn. 

VGK nariai, 

klasių vadovai, 

mokytojai, 

specialistai 

3. Mokiniai supažindinami su 

aktualiais nepilnamečių 

administracinės ir baudžiamosios 

atsakomybės įstatymais, 90 % 

Integruojama „Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo 

programa“ gimnazijos 1 kl. mokiniams 

Per mokslo metus Integruojama į 

mokomųjų dalykų 

programas ir klasės 

vadovų veiklą 

3. Mokinių švietimas užtikrins 

tinkamą pasirengimą šeimai, 

šeimos vertybių formavimuisi, 

darniems santykiams,100 % 

Dalyvavimas sveikatą stiprinančiuose, sveiką gyvenseną 

formuojančiuose projektuose, programose, konkursuose ir 

kt. 

Per mokslo metus VGK nariai, klasių 

vadovai, 

dalykų mokytojai 

3. Mokiniai įgis sveikos gyvensenos 

įgūdžių, padidės pasitikėjimas 

savimi, išmoks tinkamais būdais 

įveikti stresą, 95 % 

Krizių valdymas     

Krizių valdymo komandos veikla 

 

Pagal poreikį 

visus metus 

Gimnazijos 

direktorė 

R. Razmienė 

3. Krizinių situacijų valdymas, 

 100 % 

Minimali ir vidutinė priežiūra     

Teisės aktų nustatyta tvarka inicijuojamas vaiko 

minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimas, 

pakeitimas, pratęsimas ar panaikinimas, organizuojama 

vaikui reikalingos mokymo(si) / ugdymo(si), švietimo ar 

kitos pagalbos teikimas 

Pagal poreikį 

visus metus 

VGK nariai pagal 

funkcijas 

Klasių vadovai 

3. Reikalingų minimalios ir vidutinės 

priežiūros priemonių skyrimo 

dokumentų paketo parengimas, 

pagalbos plano mokiniui 

sudarymas ir jo įgyvendinimas po 

vaiko minimalios priežiūros 

priemonių skyrimo, 80 % 

 

Bendradarbiavimas su vaiko gerove 

besirūpinančiomis institucijomis 

Konsultacijos, paskaitos, renginiai, šeimų lankymas, 

posėdžiai 

 

Pagal poreikį 

visus metus 

VGK nariai pagal 

funkcijas 

Klasių vadovai 

3. Bendradarbiaujant visapusiškai 

užtikrinama vaiko gerovė, 100 % 

Visi VGK nariai pagal funkcijas 

Bendradarbiaujama su gimnazijos savivaldos 

institucijomis, savivaldybės administracijos Vaiko 

gerovės komisija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo 
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koordinatoriumi, vaiko minimalios priežiūros priemones 

vykdančiais asmenimis, vaikų socializacijos centrais, 

savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, 

teritorine policijos įstaiga, vaiko teisių apsaugą 

savivaldybėje užtikrinančia institucija, švietimo, 

socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis 

suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis 

 

________________________________ 


