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V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

8. Kitų metų užduotys  

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

8.1. Kuriant tinkamas 

mokinių ugdymo(si) 

sąlygas gerinti 

ugdymo kokybę  

Bus tobulinamos mokytojų ir 

švietimo pagalbos specialistų 

kompetencijos mokinių 

įtraukiojo ugdymo, STEAM ir 

mokinių pažangos ir pasiekimų 

gerinimo ir motyvacijos 

didinimo srityse. 

 

Ugdymo turinys bus pritaikytas 

skirtingų poreikių turintiems 

mokiniams, sistemingai 

stebima ir analizuojama 

mokinių pažanga, teikiama 

pagalba mokiniams siekiant 

aukštesnio pasiekimų lygio.  

 

Bus tobulinamos edukacinės 

aplinkos ir kuriamos palankios 

sąlygos mokiniams siekti 

geresnių mokymo(si) rezultatų. 

 

Mokinių tėvai (globėjai, 

rūpintojai) įsitrauks į mokinio 

asmeninės pažangos 

reflektavimą ir vertinimą. 

 

Ne mažiau kaip 70 proc. mokytojų ir 

švietimo pagalbos specialistų dalyvaus 

bent viename kvalifikacijos 

tobulinimo renginyje, skirtame 

STEAM sričių, įtraukiojo ugdymo, 

mokinių pažangos ir pasiekimų 

gerinimo ir motyvacijos didinimo 

srityse.  

 

Išnaudojant ugdymo plano galimybes 

per lietuvių kalbos, anglų kalbos ir 

matematikos pamokas mokiniai bus 

dalijami į srautus, mokiniams bus 

siūlomos ilgalaikės ir trumpalaikės 

dalykų konsultacijos pasiekimų 

atotrūkiams mažinti 8, I–II gimnazijos 

klasių mokiniai 100 proc. dalyvaus 

gimnazijos siūlomoje projektinėje 

veikloje, neformaliojo švietimo 

užsiėmimų veiklos atlieps mokinių 

lūkesčius ir poreikį, juose dalyvaus ne 

mažiau kaip 70 proc. mokinių.  

Stiprinant STEAM dalykų sritis bus 

diegiamos šiuolaikinių technologijų 

mokymo priemonės, gimnazijoje bus 

organizuota ne mažiau kaip 100 

patyriminių veiklų.  



Gimnazijoje bus susitarta dėl 

mokytojų bendradarbiavimo, 

gerosios patirties sklaidos, 

mokymosi vieni iš kitų siekiant 

užtikrinti šiuolaikinei pamokai 

keliamus reikalavimus ir 

pagerinti ugdymo kokybę.  

 

 

Didinant ugdymo proceso patrauklumą 

ne mažiau kaip 50 veiklų bus 

organizuota netradicinėse aplinkose: 

muziejuose, gamtoje, laboratorijose, 

pramonės įmonėse, kitose mokymo ir 

kultūros įstaigose.  

IT technologijų, skaitmeninio turinio 

priemonių ir virtualių aplinkų 

naudojimas pamokose pagerins 

mokinių mokymosi rezultatus ir 

pastiprins motyvaciją. 

Gimnazijos pažangumas sieks ne 

mažiau kaip 100 procentų. 

Mokinių, padariusių pažangą, dalis ne 

mažiau kaip 60 proc. 

Mokinių NMPP pasiekimai ne 

žemesni už respublikos vidurkį. 

PUPP lietuvių kalbos pagrindinį lygį 

(7–10 balų) pasiekusių mokinių dalis – 

40 proc. 

PUPP matematikos  

pagrindinį lygį (7–10 balų) pasiekusių 

mokinių dalis – 40 proc. 

Pagerės lietuvių kalbos, matematikos, 

chemijos, biologijos ir fizikos brandos 

egzaminų rezultatai.  

Mokytojai ir švietimo pagalbos 

specialistai metodinėse grupėse ir per 

mokytojų tarybos posėdžius 

sistemingai analizuos mokinių 

ugdymosi rezultatų pokyčius, numatys 

pažangos gerinimo ir pagalbos teikimo 

priemones.  

Nebus paliktų kartoti kurso mokinių. 

 

Bus tęsiamas tikslingas skaitmeninių 

priemonių naudojimas: dalykų 

kabinetai bus papildyti išmaniosiomis 

lentomis, atnaujinta įranga 

informacinių technologijų kabinete, 

įsigytos skaitmeninės priemonės ir 

platformos padės mokytojams 

kokybiškiau rengtis pamokoms ir jas 

organizuoti, patiems kurti 

skaitmenizuotą ugdymo turinį. 

Pamokų ir taikomų metodų įvairovė 

didins ugdymo kokybės patrauklumą, 

gerės mokinių mokymosi rezultatai.  

Ugdymo proceso metu mokiniams bus 

užtikrintos saugios, emociškai 

palankios ugdymosi sąlygos.  

 



Gimnazijoje mokiniams bus įrengtos 

poilsio ir darbo per laisvas pamokas 

(„langus“) erdvės  

 

Mokiniai pildys asmeninės pažangos 

fiksavimo lapus, išsikeldami tikslus 

pasiekimams gerinti. Du kartus per 

mokslo metus kiekvienoje klasėje bus 

organizuoti trišaliai susitikimai 

(kontaktiniu ar nuotoliniu būdu) 

mokinių mokymosi pasiekimų, jų 

pagerinimo galimybėms, pagalbai 

aptarti.  

 

Gimnazijos direktorius koordinuos 

mokytojų gerosios  patirties sklaidą: 

gimnazijos vadovai stebės bent 1 savo 

kuruojamųjų dalykų mokytojų 

pamokas, mokytojai stebės bent dvi 

kolegų pamokas. Vykdant pamokų 

stebėjimą bus konstatuota, kad 50 

proc. mokytojų organizuotų pamokų 

atitinka šiuolaikinei pamokai keliamus 

reikalavimus.  

Mokytojai ekspertai ir metodininkai 

organizuos bent po vieną atvirą renginį 

(pamoką) mieste, vyr. mokytojai – 

gimnazijoje. Mokslo metų pabaigoje 

įvyks mokytojų veiklos į(si)vertinimas 

aptariant sulygtas bendruomenei 

veiklas ir atitikties rodiklius turimai 

kvalifikacinei kategorijai. 

8.2. Rengtis atnaujintų 

pradinio, pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo 

programų diegimui. 

Mokytojai tobulins 

kompetencijas, reikalingas 

darbui pagal atnaujintas 

bendrąsias programas, ir 

bendradarbiaus rengdamiesi 

ugdymo turinio atnaujinimui. 

 

Visais lygmenimis bus 

vykdoma gerosios darbo 

patirties sklaida ir palaikomas 

kolegialus mokymasis.  

 

 

100 proc. mokytojų dalyvaus 

konsultacijose ir mokymuose diegiant 

UTA, susipažins su bendrosiomis 

programomis, kompetencijų 

sąvokomis ir jų sandais. 

Metodinėse grupėse bus susitarta dėl 

30 proc. laisvai pasirenkamo turinio 

panaudojimo. 

Metodinė taryba parengs ilgalaikių 

planų šabloną, susitars dėl mokinių 

vertinimo kriterijų. 

Gimnazijos direktorius dalyvaus 

projekto „Parama mokyklų vadovams, 

ugdymo turinio reformos Lietuvoje 

lyderiams“ veiklose, direktorius su 

pavaduotoju ugdymui dalyvaus 

Visagino savivaldybės atnaujinto 

ugdymo turinio įgyvendinimo ir 

koordinavimo komandos veiklose, 

dalyvaus mokymuose ir dalinsis gerąja 



darbo patirtimi su gimnazijos UTA 

grupės nariais, pristatys veiklas ir 

naujoves mokytojų susirinkimuose, 

mokytojų tarybos posėdžiuose, 

metodinėje taryboje. 

Mokytojai konsultantai teiks praktinę 

pagalbą gimnazijos ir miesto 

mokytojams.  

8.3. Užtikrinti 

efektyvų gimnazijos 

valdymą. 

Bus parengti gimnazijos 

veiklos dokumentai: strateginis 

planas 2022–2026 m. ir metinis 

veiklos planas pagal 

Strateginio planavimo 

rekomendacijas Visagino 

savivaldybės biudžetinėms 

įstaigoms, laiku teikiami 

dokumentai ir duomenys 

Lietuvos Respublikos 

ministerijoms, įstaigoms, 

Visagino savivaldybės 

administracijai, kitoms 

suinteresuotoms šalims. 

 

Bus tinkamai valdomi 

gimnazijai skirti asignavimai ir 

žmogiškieji ištekliai. 

 

Bus skatinama paveikioji 

lyderystė, palaikomas tinkamas 

vidinis ir išorinis 

komunikavimas pristatant 

informaciją apie gimnazijos 

veiklą. 

Bus laiku parengti gimnazijos veiklos 

planavimo dokumentai ir jų 

įgyvendinimo ataskaitos. 

Laiku pateikiami duomenys ŠMSM. 

NŠA, kitoms institucijoms, Visagino 

savivaldybės administracijai. 

 

Atsižvelgus į pajamų šaltinius ir 

skirtus asignavimus, bus užtikrinamos 

darbuotojų darbo apmokėjimo 

sistemos nuostatos.  

Bus tinkamai valdomi žmogiškieji 

ištekliai, vyks darbuotojų paieška 

laisvoms darbo vietoms užimti. 

Bus užtikrintas gimnazijos ugdymo 

plano įgyvendinimas: ne mažiau kaip 

90 proc. skirtų valandų panaudota 

neformaliajam švietimui, mokiniai 

dalijami į grupes per dalykų pamokas, 

esant galimybei – į mažesnes grupes 

STEAM dalykų tiriamai ir 

laboratorinei, įvairių dalykų 

projektinei veiklai atlikti ir kitiems 

mokinių poreikiams užtikrinti. 

Pagal galimybes bus įsigyta IT 

įrangos, vadovėlių ir kitų mokymo 

priemonių, gerinamos mokinių 

edukacinės aplinkos, darbuotojų darbo 

sąlygos. 

 

Gimnazijos vadovai ir mokytojai 

tinkamai komunikuos viduje 

pristatydami informaciją apie 

gimnazijos veiklą, pasiekimus, 

aktualijas (informacija per 

susirinkimus, posėdžius, e-dienyne, 

informacijos stenduose) ir išorėje 

(informacija gimnazijos ir miesto 

interneto svetainėje, socialiniuose 

tinkluose Facebooke, vietos 

žiniasklaidoje).  

8.4. Dalyvauti 

„Tūkstantmečio 

mokyklų“ programoje. 

Nustatytais terminais bus 

aktyviai įsitraukta ir tiesiogiai 

su gimnazijos komanda 

Bus suburta gimnazijos lyderių 

komanda Visagino savivaldybės 

Pažangos planui rengti, komanda, 



dalyvauta rengiant Pažangos 

planą bei (sėkmės atveju) jį 

įgyvendinant Visagino 

savivaldybėje. 

drauge su gimnazijos direktoriumi 

aktyviai dalyvauja visose plano 

rengimo, derinimo veiklose. 

 

Tuo atveju, jei Visagino savivaldybės 

pažangos planas bus atrinktas 

įgyvendinimui 2022 m. ir skirtas 

finansavimas, užtikrintas plano 

priemonių įgyvendinimas gimnazijoje. 

 

9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)  

9.1. Riboti terminai įgyvendinant naujų teisės aktų nuostatas. 

9.2. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas, nenumatytos atostogos ir pan.). 

9.3. Kiti faktoriai, įtakojantys gimnazijos veiklą (nepakankamas finansavimas, darbuotojų kaita ir 

pan.). 

9.4. Nuo gimnazijos ir žmogiškųjų faktorių nepriklausančios aplinkybės (force majeure 

aplinkybės). 
 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

____________________               __________   __________________________     ____________ 

(gimnazijos tarybos                         (parašas)              (vardas ir pavardė)                             (data) 

įgaliotas asmuo) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________             __________   __________________________     _________ 

(Visagino savivaldybės meras)               (parašas)               (vardas ir pavardė)                       (data) 

 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ____________________________________ 

 

 

Susipažinau. 

___________________________________________________________________ 

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)            (parašas)           (vardas ir pavardė)                      (data) 
 


