
PATVIRTINTA 

Prienų r. Stakliškių gimnazijos 

direktoriaus 2021 m. rugsėjo 1 d. 

įsakymu Nr. V-142 

 

PRIENŲ R. STAKLIŠKIŲ GIMNAZIJOS 2021–2022 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

2021–2022 mokslo metų veiklos planas parengtas vadovaujantis Švietimo įstatymu, Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija,         

2019–2021 metų gimnazijos strateginiu veiklos planu, patvirtintu Prienų r. Stakliškių gimnazijos direktoriaus 2019 m. birželio 14 d. įsakymu            

Nr. V-124.  

 

II SKYRIUS 

 2020–2021 MOKSLO METŲ MOKYKLOS SITUACIJOS IR VEIKLOS ANALIZĖ 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS SOCIALINIS PASAS 

 

 

Mokinių skaičius  171 

Mokyklos įkūrimo metai  1915 m. 

Mokyklos tipas gimnazija 

Nacionalinė sudėtis lietuviai 



Mokyklos materialiniai ištekliai 

 

 Taip Ne 

Sporto salė X  

Aktų salė X  

Biblioteka X  

Klasė-muziejus X  

Kompiuterių klasė X  

Moksleivių savivalda X  

Pailgintos darbo dienos grupė X  

Būreliai X  

 

Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, socialiniais partneriais 

 

Mokykla bendradarbiauja su šiomis organizacijomis: 

 

Mokyklos/Universitetai 

/Kolegijos 

Mokyklos/Universitetai 

/Kolegijos 

Muziejai/Kultūros, švietimo ir 

sporto centrai, asociacijos 

Institucijos/Socialiniai partneriai 

Kauno “Varpelio” pradine mokykla Vilniaus kolegijos menų ir 

kūrybinių technologijų fakultetas 

Literatūrinis Aleksandro Puškino 

muziejus 

Prienų rajono savivaldybė 

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija Vilniaus Gedimino technikos 

universitetas 

Lietuvos sporto muziejus Stakliškių seniūnija 

Radviliškio r. Šeduvos gimnazija Lietuvos sporto universitetas 

 

Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centras  

Prienų švietimo pagalbos tarnyba 

Alytaus šv. Benedikto gimnazija Šeduvos gimnazija Lietuvos etninės kultūros ugdytojų 

sąjunga 

Prienų r. vyriausiasis policijos 

komisariatas 

Balbieriškio pagrindinė mokykla Brigita Dalgėdė, laisvoji mokytoja Baltijos brazilų džiudžistų 

asociacija  

Prienų rajono savivaldybės 

administracijos Vaiko teisių 

apsaugos skyrius 

Birštono gimnazija  VŠĮ Alytaus sporto ir rekreacijos Prienų  rajono savivaldybės 



centras visuomenės sveikatos biuras 

Kauno humanitarinė pagrindinė 

mokykla 

 Stakliškių kultūros ir laisvalaikio 

centras 

 

Prienų rajono savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos 

skyrius 

Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko 

gimnazija 

  Pieštuvėnų, Užuguosčio ir 

Stakliškių kaimų bendruomenės 

Raseinių r. Viduklės Simono 

Stanevičiaus gimnazija 

  Stakliškių pirminės sveikatos 

priežiūros centras 

Prienų Revuonos pagrindinė 

mokykla 
  Stakliškių Šv. Trejybės bažnyčia  

 

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono 

gimnazija 
  UAB „Biznio mašinų kompanija“, 

UAB „Žemaitijos pienas“, UAB 

„Kautra“, UAB „Vaisiai Jums“, 

UAB „Kiveda“, UAB „IN RE“, 

VŠĮ „Bundam 

 

Šeimos Skaičius 

Daugiavaikės šeimos 37 

Mamų, vienų auginančių vaikus skaičius 8 

Mokiniai Skaičius 

Neįgalūs vaikai  10 

Globojami vaikai 0 

Abu tėvai išvykę į užsienį 0 

Vienas iš tėvų išvykęs į užsienį 3 

Gauna nemokamą maitinimą 96 

Vaikai, darantys teisėtvarkos pažeidimų 0 

Nepilnamečių rizikos grupės įskaitoje esantys mokiniai  0 

Socialinio pedagogo stebimi vaikai  27 

Mokiniai, turintys didelių specialiųjų ugdymosi poreikių  13 

 

 



Mokytojai 

 

Iš viso Mokytojai Vyr. mokytojai Metodininkai Ekspertai 

31 11 6 14 0 

 

 

Specialistai 

 

 Dirba visu etatu Dirba ne visu etatu Nedirba 

Logopedas X   

Specialusis pedagogas X   

Psichologas  X  

Socialinis pedagogas  X  

Sveikatos priežiūros specialistas  X  

Mokytojo padėjėjai  X  

 

Neformalus ugdymas 

 

Mokykloje veikiantys būreliai Tradiciniai mokyklos renginiai Kita neformalaus švietimo  veikla 

Jaunųjų tyrėjų būrelis 1-4 kl. Mokslo metų pradžios šventė Projektinė veikla 

Vokalinis ansamblis 5-8 kl. Karjeros planavimo diena Įvairios akcijos, minėjimai 

Šokiai 5-8 kl. Skaitymo diena Veikla Mokinių taryboje 

Dailės būrelis 5-8 kl. Kariuomenės ir pilietiškumo 

diena 

Pasiruošimas renginiams 

3D modeliavimas ir robotika 5-8 kl. Teatro diena Stalo tenisas 

Krepšinis 9-12 kl. Sausio 13- osios minėjimas  

Tinklinis 9-12 kl. Kaziuko kermošius  

Futbolas 5-8 kl. Šeimos diena  

Žaidžiu ir mokausi su Smart 1-4 kl. Žemės diena  

Popchoras 1-4 kl. Akcija „Darom-2020“  

Tautiniai šokiai 1-4 kl. Motinos diena  

Sporto būrelis 1-4 kl. Sporto diena  



Šokiai 9-12 kl. Paskutinio skambučio šventė  

 Mokslo metų užbaigimo šventė  

 

Dalyvavimas projektuose per 5 metus 

 

Eil. Nr. Projekto pavadinimas 

1. Sveikos gyvensenos projektas „Sveikatiada“  

2. „Kūrybinės partnerystės“  

3. Grundtvig „Sveikatos gerovė” 

4. Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame 

mokyme (I etapas) ( Švietimo ir mokslo ministerija) 

5. Mini mokymai 

6. Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo projektas 

7. Erasmus+ projektas „Profesionalios aplinkos Prienų rajono mokyklose kūrimas“ 

8. Erasmus+ projektas „Verslumas mokyklose – naujų patirčių kūrimas mokyme“ 

9. Erasmus+ projektas „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių mokymosi pasiekimus“ 

10.  Projektas „Į ugdymą orientuota ir integruota kokybės vadyba“ 

11.  Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis 

12. Kryptingas vaikų mokymosi mokytis kompetencijų ugdymas taikant  „Mąstymo įpročių“ metodą 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

 PEST ANALIZĖ 

 

Politinis teisinis aspektas 

 

 Mokykla, kaip biudžetinė švietimo paslaugas teikianti institucija, yra priklausoma nuo šalyje ir rajono savivaldybėje formuojamos švietimo ir 

ekonomikos politikos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei steigėjo (Prienų rajono savivaldybės tarybos) sprendimų. Svarbiausiais veiklą 



reglamentuojančiais dokumentais laikytini Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo įstatymas, Valstybinės švietimo 2013–2022 m. strategijos 

nuostatos, Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2020–2024m. bendrasis planas.  

Prienų r. Stakliškių gimnazija yra rajono krašte. 10 km spinduliu yra 3 gimnazijos skirtinguose rajonuose. Mokykloje akredituota vidurinio 

ugdymo programa LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1241 „Dėl Prienų rajono Stakliškių vidurinės mokyklos 

vidurinio ugdymo programos akreditacijos“.  

  

   

Ekonominis aspektas 

 

Mokyklos biudžetas sudarytas iš mokymo lėšų 526 700 Eur., savivaldybės lėšų 338 900 Eur., valstybės lėšų mokinių maitinimo 23 800 Eur., 

specialiųjų lėšų 14 200 Eur., valstybės lėšų skirtų skaitmeniniam turiniui įsigyti 2 000 Eur., 2021 m. Stakliškių gimnazijos biudžetą sudarė 1 029 900 

Eur. 

 

Turto administravimas 

 

Mokykloje už materialinių vertybių saugumą, tiekimą ir viešuosius pirkimus atsakinga ūkvedė. Įstaigoje formuojama finansų politika, suburtos 

viešųjų pirkimų organizavimo, turto nurašymo, turto inventorizacijos komisijos. 2021 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio turto, valdomo patikėjimo teise, 

įsigijimo savikaina sudarė 1 665 053,68 Eur. Turtas, naudojamas pagal panaudos sutartis, sudaro 43 861,27 Eur. Įsiskolinimų iš mokinio krepšelio 

neliko. Lėšos panaudotos pagal paskirtį. Mokytojams mokamas atlygis pagal koeficientus. Savivaldybės skirtų lėšų savarankiškoms funkcijoms atlikti 

pakako.  

  

Parama  

2020 m. gauta parama pagal GPM 1,2% - 1 606,77 Eur. 



 

Socialinis - kultūrinis aspektas 

 

 Mokykla įsikūrusi Prienų rajono Stakliškių kaime, garsiame savo istorija. Istorijos šaltiniuose minima, kad jau 1593 m. Stakliškėse prie 

medinės bažnyčios veikė pirmoji parapijinė mokyklėlė. Šaltiniuose rašoma, kad buvo reikalauta, jog Stakliškėse vikaras privalo būti lietuvis arba gerai 

mokantis  lietuviškai kalbėti kitatautis. Manoma, kad tai įtakojo lietuvių kalbos išsaugojimą Stakliškėse. 2019 metais Stakliškių gimnazija, finansuojant 

buvusiam Stakliškių gimnazijos mokiniui, išleido ilgai brandintą knygą „Čia mūsų kelio pradžia... Stakliškių mokyklos istorija“, skirtą atkurtos 

Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui paminėti. Vietos istoriškumas, bendradarbiavimas su buvusiais mokyklos mokiniais, socialiniais partneriais, 

vykdomais švietimo projektais, netradicinėse erdvėse organizuojamas ugdymo procesas formuoja ypatingą socialinę - kultūrinę aplinką. Didžiavimasis 

savo mokykla, jos praeitimi, dabartimi ir tradicijomis ugdo pilietiškumą ir padeda kelti ugdymo motyvaciją. Nuo 2016 metų Gimnazijoje 

įgyvendinama Olweus patyčių prevencijos programa. 

 Mokytojai organizuoja ugdymo procesą netradicinėse edukacinėse erdvėse. Pamokos vyksta Kultūros ir laisvalaikio centre, ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje, klasėje - muziejuje, mokytojai organizuoja išvykas stebėti politikų darbą vyriausybėje bei veda literatūrines pamokas rašytojų 

gimtinėse, muziejuose.  

Kinta socialinė - kultūrinė mokinių ir tėvų sudėtis (87 vaikai gauna nemokamą maitinimą, didelis procentas mokinių gyvena nepilnose šeimose, 

1 mokinio vienas iš tėvų išvykęs į užsienį). Didžioji dalis šeimų gyvena Stakliškių seniūnijai priklausančiuose kaimuose, iki mokyklos pavežami 131 

mokiniai. Dažnai tėvai dėl lėšų stokos ar kitų priežasčių  negali užtikrinti tinkamo kultūrinio mokinių vystymosi.  

Ugdymo įstaigoje kreipiamas dėmesys į kultūrinį mokinių vystymąsi, stengiamasi juos  įtraukti į neformalųjį meninį, sportinį ugdymą. 

Mokyklos patalpose veikia Jiezno muzikos mokykla (mokosi 23 gimnazijos mokiniai). Mokiniams sudaromos sąlygos lankyti NVŠ siūlomas šokio, 

sporto, teatro, skautų programas ir  neformaliojo švietimo užsiėmimus, ypatingą dėmesį skiriant inovacijoms (3D projektavimas ir dizainas, „Mokomės 

ir žaidžiame su SMART“). Mokytojai, klasių vadovai, specialistai ir administracija teikia pedagoginę, socialinę ir psichologinę pagalbą mokyklos 

bendruomenės nariams.                                        



Mokykloje dirba pagalbos vaikui specialistai (socialinis pedagogas, psichologas, logopedas, specialusis pedagogas), aktyviai veikia Vaiko 

gerovės komisija. 

Mokyklos veiklai daro įtaką šie veiksniai: 

1. Mokinių kultūrinio lygio mažėjimas, kuris įtakoja mokymosi motyvaciją. 

2. Negatyvūs socialiniai reiškiniai. 

3. Didžioji dauguma gimnazijos mokinių turi kompiuterius ar planšetes, tačiau ne visi turi interneto prieigos namuose. 

4. Dalis mokinių gyvena kaimuose, 131 mokiniai yra pavežami iki mokyklos, jų kelionės išlaidos yra kompensuojamos. 

 

Technologinis aspektas 

 Pažangiųjų technologijų plėtra ir Pasaulio sveikatos organizacijos skelbiama ekstremali situacija dėl plintančio Covid-19 visame pasaulyje, 

reikalauja keisti mokymo metodiką, būdus, atnaujinti informacinę - technologinę bazę. Nuotoliniam mokymui iš Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos gauta 50 planšečių. Jomis buvo aprūpinti socialiai jautrių šeimų vaikai nuotolinio ugdymo metu. Taip pat mokyklos bendruomenė 

dalyvauja projektuose, kurie padeda atnaujinti IT bazę. 

 Visuose gimnazijos kabinetuose yra multimedijos, įrengta interneto prieiga, visoje mokykloje veikia bevielis internetas, kabinetams skirtos 

mokymo priemonės. Yra kompiuterių klasė, kurioje įrengta 18 darbo vietų. Mokykloje yra biblioteka ir skaitykla, aktų salė. Mokyklos renginiai 

organizuojami aktų salėje, mokyklos stadione įrengtoje scenoje, bei, bendradarbiaujant su Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centru – kultūros ir 

laisvalaikio centre. 

Mokykloje nuolat gerinama technologinė bazė, aštuoniuose kabinetuose yra interaktyvios lentos, IT klasėje - 3D spausdintuvas. Gimnazijos 

visi kabinetai ir kitos mokymui skirtos erdvės yra pilnai renovuoti. Sporto salės danga atitinkanti Vokiško DIN EN standarto 18032-2 reikalavimus ir 

yra sertifikuota FIBA antro lygio krepšinio varžyboms.  

Didelis trūkumas – nėra berniukų technologijų kabineto. Patalpoms atnaujinti reikalingos lėšos. 

 

 



III SKYRIUS 

2020–2021 MOKSLO METŲ MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS VIDAUS ĮSIVERTINIMO REKOMENDACIJOS 

 

Veiklos įsivertinimo ataskaita 

Privalumai Trūkumai Prioritetai 

1. Mokiniui yra svarbu mokytis; 

2. Mokiniai išmoksta atpažinti savo gabumus; 

3. Pasiekimų vertinimas mokiniams yra aiškus. 

1. Užduočių individualizavimas ir 

diferencijavimas; 

2. Integruotas ugdymas; 

3. Nuotolinio ugdymo tobulinimas. 

1. Užduočių individualizavimas ir 

diferencijavimas; 

2. Mąstymo ir integralumo skatinimas.  

 

SSGG analizė (SS – vidinės aplinkos veiksniai, GG – išorinės aplinkos veiksniai) 

 

Stiprybės Silpnybės 

 Gimnazija, skatindama akademinę mokinių pažangą ir mokinių 

asmenybės raidą, siekia savo kaip organizacijos pažangos. 

 Tikslingas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 

 Kryptinga partnerystė su kitomis institucijomis. 

 Rūpinimasis mokiniais turi savitų bruožų ir tai yra stiprusis 

mokyklos veiklos aspektas. 

 Daugumos mokinių ugdymosi poreikių tenkinimas.  

 Neformalus mokinių švietimas. 

 Mokyklos tradicijų kūrimas ir puoselėjimas. 

 Aukštos kvalifikacijos mokytojai. 

 Dirba sukomplektuota specialistų komanda: logopedas, 

psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, 

mokytojo padėjėjai. 

 Netradicinės erdvės ir efektyvus erdvių išnaudojimas. 

 Inovatyvumas. 

 Mokinių savivaldos aktyvumas. 

 Mokinių palankus požiūris į mokyklą. 

 

 Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas. 

 Vertinimas ir įsivertinimas. 

 Nepakankamai naudojami aktyvaus ugdymo metodai, palaikantys 

mokinių mokymosi motyvaciją, kritinį ir loginį mastymą. 

 Mokymosi pasiekimai vidutiniški. 

 Nepakankamai aktyvus mokinių tėvų dalyvavimas mokyklos 

gyvenime. 

 Mokymasis bendradarbiaujant, mokytojų bendradarbiavimo stoka. 



Galimybės Grėsmės 

 Dalyvavimas šalies, tarptautinių, savivaldybės fondų remiamuose 

projektuose. 

 Partnerystės ir bendradarbiavimo ryšių plėtojimas. 

 Dalijimasis gerąja patirtimi. Mokinių idėjų ir iniciatyvos 

palaikymas pamokose. 

 Tėvams aktualūs ir patrauklūs bendri mokyklos renginiai gali 

suaktyvinti tėvų domėjimąsi vaikų mokymusi, mokyklos 

bendruomenės veikla. 

 Spartus pedagogui būtinų kompetencijų įgijimas ir turimų 

tobulinimas, taikant jas šiuolaikinio ugdymo proceso planavime ir 

įgyvendinime. 

 Nuolatinis ugdymo sąlygų, aplinkos gerinimas, nemokamas 

mokinių ugdymas kitose aplinkose. 

 Mąstymo žemėlapių tikslingas panaudojimas. 

 Mokinių skaičiaus mažėjimas. 

 Socialinė šeimų padėtis. 

 Didėjantis tėvų abejingumas vaikų mokymuisi ir jų pasiekimams. 

 Daug mokinių, kuriems teikiamos pavėžėjimo paslaugos. 

 Ilgas laiko tarpas laukimo atvažiuojantiems mokiniams iki pamokų 

pradžios.  

 Prasta kelių būklė.  

 Žemėjantis vaikų sveikatos indeksas. 

 Plintanti vaikų priklausomybė nuo kompiuterinių žaidimų, 

mobiliųjų telefonų, bendravimo virtualioje erdvėje. 

 

 

 

IV SKYRIUS 

2021-2022 MOKSLO METŲ MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

 

Prioritetas: užduočių diferencijavimas ir individualizavimas bei mąstymo ir integralumo skatinimas.  

Tikslas: diegiant mąstymu grįstą integruotą ugdymą, padėti kiekvienam mokiniui siekti nuoseklios asmeninės pažangos, taikant 

bendradarbiavimo būdus ir individualizuojant bei diferencijuojant užduotis. 

Uždaviniai: 

1. Telkti mokyklos bendruomenę bendrai veiklai ir nuosekliai asmeninei pažangai.  

2. Skatinti mokinius mokytis efektyviai taikant mąstymo strategijas; 

3. Individualizuoti ir diferencijuoti užduotis. 

 



Eil. 

Nr. 

Įgyvendinimo priemonės Data Vykdytojai Laukiami rezultatai Pastabos 

1. 1. 

2.  

Informacijos apie gimnazijos vykdomas veiklas 

viešinimas interneto svetainėje, spaudoje.  

Visus metus Administracija, 

dalykų mokytojai,  

Klasių auklėtojai. 

Bendruomenė plačiau susipažins su 

gimnazija, mokinių ir mokytojų 

veiklomis, pasiekimais.  

 

3. 2. Bendri klasės mokinių renginiai su tėvais ir 

mokytojais: popietės, išvykos, sporto dienos ir kt. 

1 kartą per 

metus 

Direktoriaus, 

pavaduotoja ugdymui, 

klasių auklėtojai 

Tėvai aktyviau bendradarbiaus su 

mokykla sprendžiant mokinių 

ugdymo pasiekimus ir problemas, 

aktyviau įsitrauks į lankomumo 

problemų sprendimą. Suaktyvėja 

dialogas padedantis mokiniui 

mokytis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informacinių technologijų mokytojai 

pasidalijo gerąja patirtimi mokinių 

vertinimo ir pažangos fiksavimo 

klausimais. 

3. Dalyvavimas Stakliškių bendruomenės 

organizuojamuose  renginiuose 

Visus metus Administracija, 

mokytojai, mokiniai 

Bendruomenė plačiau susipažins su 

gimnazija, mokinių ir mokytojų 

veiklomis.  

   

4. Diskusijos su mokyklos tėvų komitetu 

    

Pagal 

poreikį 

Mokyklos 

administracija 

Suderinti sprendimai įtakojantys 

ugdymo procesą ir padėsiantys keisti 

mokyklos kultūrą.  

   

5. Renginys „Kalėdų belaukiant“ Gruodžio 

mėn. 

Mokyklos 

administracija 

Įteiktos padėkos mokyklos 

rėmėjams, glaudės dvišalis dialogas, 

mokykla taps patrauklesnė 

bendruomenei, turtės mokyklos 

materialinė bazė   

   

6. Mokytojų (įsi)vertinimo sistema mokykloje, 

individualūs refleksiniai pokalbiai „Mokytojas – 

Direktorius“ 

Gegužės – 

birželio 

mėn. 

Direktorius, mokytojai Aptarta mokytojų veikla, asmeninės 

stiprybės ir numatytos tobulintinos 

sritys. 

 

.    

4. 7. Su mokiniais dalyvauti parodose, šventėse, 

stovyklose, edukacinėse išvykose, ekskursijose, 

tradiciniuose renginiuose 

 

Visus metus Visi mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

Palaikomos mokyklos bendruomenę 

vienijančios tradicijos, ugdomas 

mokinių pilietiškumas, tautiškumas. 

Ugdoma mokinių pagarba mokyklai, 

savo gimtinei. Puoselėjamos 

   



etnokultūros tradicijos, skatinama 

mokinių savirealizacija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 8. Mokinių (įsi)vertinimo sistema  - individualūs 

pokalbiai „Mokinys – Tėvai – Auklėtojas“ 

Lapkričio 

mėn. 

Klasių auklėtojai Aptarta mokinių veikla, 

įsivertinimas. 

   

6. 9. Bendradarbiavimas su mokyklomis, kolegijomis, 

universitetais 

Visus metus Direktorius, Daiva 

Švedienė 

Bendradarbiaudami aptars veiklas,  

kurios didintų moksleivių fizinį 

aktyvumą, vyresnių klasių 

moksleivių stojimą ir sėkmingas 

studijas kolegijose, universitetuose. 

   

7. 10. Tobulinti tėvų  informavimą. Visus metus Klasių auklėtojai Tėvams elektroninio dienyno 

pagalba, paruošiant kvietimus, 

telefonu ir kt. būdais suteikiama 

informacija apie vaikų pažangą ir 

problemas. Tėvai  aktyviau dalyvauja 

sprendžiant mokinio ugdymo 

klausimus, gerėja pamokų 

lankomumas ir pažanga. 

   

8. 11. Efektyvinti dalykų mokytojų bei tėvų 

bendradarbiavimą. 

 Dalykų mokytojai Dalykų mokytojai skatinami 

aktyviau bendradarbiauti su tėvais 

sprendžiant mokinio ugdymo (-si) 

klausimus (elektroninio dienyno 

pagalba, individualūs pokalbiai, 

telefonu, dalyvaujant apklausose ir 

kt.). 

 

9. 12. Inicijuoti ir organizuoti patyčių prevencijos 

renginius, projektus 

 Administracija, 

dalykų mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai, klasių 

auklėtojai 

Organizuojami ir vykdomi patyčių 

prevencijos renginiai ir projektai, 

skatinantys mokinių 

bendradarbiavimą, kūrybiškumą ir 

turiningą laisvalaikį. Mokiniai 

jaučiasi psichologiškai saugūs, jų 

nuomonė ir idėjos yra išklausomos ir 

gerbiamos. Savo buvimą gimnazijoje 

 

 

 

  



jie laiko prasmingu. 

10. 13. Dalyvauti OLWEUS patyčių prevencijos 

programoje OPKUS 

Pagal 

grafiką 

Visa mokyklos 

bendruomenė 

Grupių nariai išmoks atpažinti 

patyčias bei gebės tinkamai į jas 

reaguoti, padėti mokiniams esant 

poreikiui. 

 

 

 

14. Jiezno muzikos mokyklos vykdoma muzikinio 

ugdymo programa 

Visus 

mokslo 

metus 

 Sudarytos sąlygas mokiniams teikti 

kuo įvairesnį ugdymą, atsižvelgiant į 

jų gebėjimus, brandą, pageidavimus. 

 

  Bandomųjų egzaminų rezultatai 

naudoti organizuojant kurso kartojimą 

11. 15. 

12.  
Metodinio banko (užduočių, skirtų mokymo(si) 

veiklai diferencijuoti ir individualizuoti)  

kaupimas. 

 

Visus 

mokslo 

metus 

Visų metodinių grupių 

nariai.  

 

Parengti diferencijuotų užduočių  

(namų darbų, papildomų užduočių 

pamokoje, testų, pamokų planų) 

aplankai. 

Geroji patirtis naudojant mąstymo 

žemėlapius. 

 

13. 16. Parengti kampelį, skirtą literatūrai baigiamųjų 

klasių mokiniams (IIG, IVG) siekiant pasirengti 

egzaminams 

 

Visus 

mokslo 

metus 

Bibliotekininkė Lina 

Žilionienė, 

direktoriaus  

pavaduotoja ugdymui 

Mokiniams bus suteikta galimybė 

pasinaudoti mokykloje esančia 

medžiaga ir (arba) nuorodomis į 

tinklalapius elektroninėje erdvėje. 

Tai padės kiekvienam pagal 

poreikius patobulėti, efektyvins 

namų darbų atlikimo procesą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informacinių technologijų mokytojai 

pasidalijo gerąja patirtimi mokinių 

vertinimo ir pažangos fiksavimo 

klausimais. 

17. „Apmąstyk ir veik“ – refleksijos rašymas pamokos 

pabaigoje.  

Visus 

mokslo 

metus 

Visi dalykų mokytojai Mokiniai išmoks rašyti, supras, 

kokiais tikslais kaip rašyti, ką rašyti. 

Tai pagerins rašymo įgūdžius, augins 

pasiekimus visų dalykų pamokose. 

   

18. Seminarų, išklausytų šiais mokslo metais 

refleksija 

Sausio mėn. Direktorius, visi 

seminaruose dalyvavę 

mokytojai 

Vyks įgytų seminaruose žinių sklaida 

kolegoms, gerosios patirtys bus 

taikomos praktiškai ugdymo procese. 

   

19. Pusmečių rezultatų analizė, 

tolimesnių sprendimų priėmimas 

Sausio, 

birželio 

mėn. 

Visi mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

Aptartos problemos, susijusios su 

mokinių mokymosi rezultatais, 

pamokų lankomumu, elgesiu. 

   



Susitarta dėl tolimesnės pagalbos 

mokiniams.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Atvirų pamokų organizavimas, savaitė „Kolega – 

kolegai” 

Lapkričio 

mėn. 

Visi mokytojai, 

direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Pasidalinti gerąja patirtimi.  

 

 

  

21. Bandomųjų egzaminų organizavimas, vertinimas 

ir rezultatų aptarimas 

Vasario 

mėn. 

Egzaminuojamų 

dalykų mokytojai 

Atlikti diagnostiniai vertinimai, 

aptarti rezultatai, numatytos 

priemonės rezultatams pagerinti. 

 

 

 

22. Individualaus klasės auklėtojo darbo su spec. 

poreikių ir rizikos grupės vaikais aptarimas 

Vasario 

mėn. 

Soc. pedagogė, 

klasių vadovai 

Įvertinami mokinių pasiekimai, 

aptariamos problemos ir numatomos 

priemonės joms šalinti. 

  Bandomųjų egzaminų rezultatai 

naudoti organizuojant kurso kartojimą 

23. Vykusių dalykinių olimpiadų aptarimas Vasario –

balandžio 

mėn. 

Mokytojai, 

pavaduotoja ugdymui  

Aptarti olimpiadų rezultatai, 

padarytos išvados, pasidalinta 

sėkmės patirtimi, aptarti būdai, 

metodai, priemonės rezultatams 

gerinti. 

   

24.  „Skaitymo strategijų taikymas kaip pagalba 

mokantis ir išmokstant“- 5 min. skaitymai 

mokiniams pirmų pamokų metu. 

Visus 

mokslo 

metus  

Visi mokytojai Mokiniai išmoks skaityti, supras, 

kokiais tikslais kaip skaityti, ką 

skaityti. Tai pagerins teksto 

suvokimą, augins pasiekimus visų 

dalykų pamokose. 

 

25. Stebėtų  integruotų pamokų aptarimas   Mokytojai, 

direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Aptartas atvirų pamokų 

sėkmingumas, pamokos ir laiko  

vadyba, namų darbų skyrimo 

tikslingumas. Apsvarstytas pamokos 

metodų taikymas, mokinių veikla. 

 

26. Mąstymo strategijų taikymas pamokos Sausio mėn. MT pirmininkas ir Bus pasidalinta gerąja patirtimi kaip  



veiksmingumui ir mokinių pasiekimams didinti nariai, visi mokytojai ugdymo procese taikomos mąstymo 

strategijos, jų įtaka mokinių 

pasiekimams gerinti. 

 

27. Kompiuterinių mokomųjų programų ir kitų 

informacijos šaltinių panaudojimas ugdyme 

Visus 

mokslo 

metus 

Visi mokytojai,  

Vidas Noreika,  

Vidas Davičikas 

Kils mokymosi motyvacija, nes 

mokymosi procesas pamokoje ir 

namuose taps įdomesnis ir praktiškai 

naudingesnis. 

 

 

 

 

 

28. Efektyvus ir tikslingas turimų materialinių išteklių 

(IT, 3D, Smart ir kt.) naudojimas, siekiant ugdymo 

proceso modernizavimo. 

Visus 

mokslo 

metus 

Visi mokytojai Ugdymo procese optimaliai 

panaudojamos informacinės 

komunikacinės  ugdymo priemonės 

ir sukuriama šiuolaikiška edukacinė 

erdvė. 

 

29. Stebėtų  integruotų pamokų aptarimas  Mokytojai, 

direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Aptartas atvirų pamokų 

sėkmingumas, pamokos ir laiko  

vadyba, namų darbų skyrimo 

tikslingumas. Apsvarstytas pamokos 

metodų taikymas, mokinių veikla. 

 

30. Pamokų netradicinėse ugdymosi erdvėse vedimas. 

 

 

 

 

 

Mokslo 

metų eigoje 

Visi mokytojai Mokiniai plės savo akiratį, ugdysis 

socialines kompetencijas 

netradicinėse erdvėse, kils mokymosi 

motyvacija, ugdysis mokymo 

mokytis kompetencija. 

 

 

 

31. Mąstymo žemėlapių virtualaus banko analizė ir 

panaudojimas ugdymo procese 

 

Kovo mėn. MT pirmininkas ir 

nariai, visi mokytojai 

Geresnė mokinių mokymosi 

motyvacija, individuali pažanga. 

 

 

 

 

1. 32. Mokinių, turinčių lankomumo ir mokymosi 

problemų stebėjimas, sisteminga pokyčių analizė, 

problemų sprendimo būdų paieška.  

Visus metus Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymai, 

klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

Greičiau ir efektyviau išspręstos 

mokymosi ir lankomumo problemos. 

Gerėja mokinių lankomumas ir 

pasiekiami geresni mokymosi 

rezultatai, mažėja mokinių, turinčių 

 



specialistai nepatenkinamus pusmečių 

įvertinimus. Siekiant pažangos labiau 

susitelkia mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai, mokiniai ir jų 

tėvai.  

2. 33. Ugdymo proceso stebėjimas (mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo, asmeninės 

pažangos matavimas pamokose).  

Visus metus Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymai  

Konsultuojami dalykų mokytojai, 

teikiama pagalba.  

 

3. 34. Ugdomosios veiklos individualizavimas ir 

diferencijavimas 

Visus metus Dalykų mokytojai Ilgalaikiuose planuose numatytas ir 

daugumos mokytojų pamokose 

stebimas veiklos individualizavimas 

ir diferencijavimas.  

 

4. 35.  Analizuoti mokinių įvertinimo (asmeninės 

pažangos) duomenų lenteles ir jas aptarti darbo 

grupėse ar individualiai su dalykų mokytojais. 

Sausio mėn. Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

dalykų mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai. 

Stebima, fiksuojama ir aptariama 

asmeninė mokinių pažanga, ieškoma 

būdų gerinti mokymosi rezultatus. 

Taip efektyviau sprendžiamos 

mokymosi problemos, 

bendradarbiaujant su pagalbos 

mokiniui specialistais gerėja 

asmeniniai mokinių pasiekimai, 

mokymosi rezultatai iš atskirų 

mokomųjų dalykų. 

 

5. 36. Skatinti mokytojo ir mokinio dialogą. Visus metus Administracija, klasių 

auklėtojai, dalykų 

mokytojai 

Dauguma mokytojų padeda 

mokiniams mokytis ir kuria 

pasitikėjimą kalbėdami, 

diskutuodami, aptardami mokymosi 

rezultatus. Dauguma mokinių 

supranta mokytojo aiškinimą, 

demonstravimą ir nurodymus, geba 

savarankiškai atlikti užduotis. 

 



6. 37. Skatinti mokymąsi bendradarbiaujant. Visus metus Dalykų mokytojai Mokytojai skatina komandinį darbą, 

aktyviau naudoja grupinio darbo 

pamokoje metodus. Mokiniai padeda 

vieni kitiems mokytis, siekti tikslo. 

Mokymasis bendradarbiaujant 

skatina komandinį darbą, ugdo 

atsakomybę ir už savo mokymąsi, ir 

už grupės pasiekimus, pagilina 

dalykines, socialines, asmenines 

mokinių kompetencijas.  

 

7. 38. Taikyti aktyvius mokymo(si) metodus, diegiant į 

ugdymo procesą informacines ir komunikacines 

technologijas. 

Visus metus Dalykų mokytojai Tikslingas IKT taikymas motyvuoja 

mokinius, leidžia pasiekti geresnių 

mokymosi rezultatų. Sudarytos 

geresnės sąlygos mokinių 

savarankiškam mokymuisi, 

mokymosi mokytis kompetencijos 

ugdymui, naudojamos naujausios 

IKT pamokose ir nepamokinėje 

veikloje. 

 

 

V SKYRIUS 

2021–2022 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO SĖKMINGUMO ĮSIVERTINIMAS 

 

1. Tarpiniai mokyklos veiklos kokybės įsivertinimai bus vykdomi mokytojų tarybos ir išplėstinių administracijos posėdžių metu. 

2. Galutinį 2021 – 2022 m. m. veiklos plano įgyvendinimo įsivertinimą atliks planą rengusios ir direktoriaus įsakymu patvirtintos darbo grupės. 

3. Plano įgyvendinimas bus vertinamas labai gerai, jei bus įgyvendinta 100 proc. numatytų priemonių. Planas bus vertinamas gerai, jei bus įgyvendinta 

70 proc. numatytų priemonių, planas bus vertinamas patenkinamai, jei bus įgyvendinta 50 proc. numatytų priemonių, ir nepatenkinamai, jei bus 

įgyvendinta mažiau negu 50 proc. numatytų priemonių. 

4. Įsivertinimo rezultatai bus pristatyti Mokytojų ir Gimnazijos tarybų posėdžiuose 2022 m. birželio mėnesį. 


