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2015 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI IR ANALIZĖ 
 

            1 tikslas – Gerinti ugdymo kokybę ir pasiekimus, siekiant kiekvieno mokinio sėkmės. 

            1.1. Tobulinti pamokos, grindžiamos mokymosi paradigma, vadybą.  

            1.1.1. Mokytojų komanda (11 žmonių) dalyvavo projekto „Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ mini mokymuose „Mokymosi 

motyvacijos stiprinimas 2015 m. kovo–balandžio mėnesiais. Įgytomis žiniomis komandos nariai 

pasidalino metodinėse grupėse, jas taiko savo darbe.  

            1.1.2. Siekiant tobulinti mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimą, atitinkantį 

mokymosi paradigmą, gimnazijos direktorius, bendrojo ugdymo skyriaus vedėjas, meninio ir 

neformaliojo ugdymo skyriaus vedėjas stebėjo visų mokytojų pamokas, mokinių parengtų atlikėjo 

raiškos, ansamblinio muzikavimo programų atlikimą atsiskaitymų metu, mokinių dailės kūrybinių 

darbų pristatymus, meninę raišką organizuojamuose koncertuose. Vadovų pasitarimuose buvo 

analizuoti rezultatai, aptartas mokytojų mokymosi poreikis, taikytas kiekvienam mokytojui 

ugdomasis konsultavimas. Spalio, lapkričio mėnesiais jungtiniuose pradinio ir bendrojo ugdymo 

metodinių grupių posėdžiuose pedagogai dalijosi profesine patirtimi, stebėjo filmuotą Lietuvos 

mokytojų gerąją patirtį, reflektavo tema „Kokia pamoka yra gera?“, skaitė pranešimus „Mano 

pamokos sėkmės istorija“. 

Išvados panaudotos rengiant atnaujinto mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo 

aprašo projektą. 

            1.1.3. Dauguma gimnazijos mokytojų yra susipažinę su kolegialaus grįžtamojo ryšio (toliau 

– KGR) interneto platformos IQES online Lietuva siūlomais instrumentais. Gimnazijai siekiant 

šiuolaikinės pamokos kokybės, KGR tampa aktualus kiekvienam mokytojui, nes padeda kurti 

mokymuisi palankų mikroklimatą, skatina mokytojų tarpusavio pasitikėjimą, stiprina profesinę 

savimonę, padeda gauti įžvalgas ir padaryti išvadas, kuriomis remiantis planuojami asmeninės 

veiklos pokyčiai. 2016 m. veiklos plane numatoma tęsti KGR laipsnišką diegimą per kolegų atvirų 

pamokų stebėjimą ir kitas veiklas. 

           1.1.4. Mokytojai domisi IKT naujienomis, dalyvauja seminaruose, žinias panaudoja 

pamokose. Metų pabaigoje įsigyta interaktyvi lenta, kuri bus skirta pradinių klasių ugdomajam 

procesui. Pradinukai laimėję konferencijos metu organizuotame konkurse dovanų gavo skaitmeninį 

mikroskopą. Taip pat gauti planšetiniai kompiuteriai (5). Kompiuterinės-skaitmeninės priemonės 

tikslingai naudojamos pamokose.  

            1.1.5. Darbo grupė atsižvelgdama į mokinių poreikius ir siekiant skatinti šiuolaikinio 

ugdymo kokybės siekimą, parengė mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašo 

projektą, kuris pateiktas svarstyti gimnazijos bendruomenei ir turėtų įsigalioti nuo 2016 m. rugsėjo 

1 d. 

            1.1.6. Ugdymo karjerai koordinatorius kasmet atlieka į I–III gimnazijos klases priimtų 

mokinių mokymosi stiliaus nustatymą. Nors mokytojai savo pamokose mokomąją medžiagą 

pritaiko visiems stiliams, tačiau remdamiesi pateiktais rezultatais, daugiau būdų ir metodų gali 

pritaikyti klasėje vyraujančiam mokymosi stiliui. 

            1.1.7. Veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimo grupė (toliau – VKĮKG) vadovaujama G. 

Labenskytės atliko giluminį probleminės temos – Pamokos kokybė įsivertinimą. Giluminio 



įsivertinimo probleminė tema išgryninta remiantis VKĮKG 2013–2014 m. m., 2014–2015 m. m. 

ataskaitų duomenimis, siūlymais, rekomendacijomis. Tyrimui atlikti naudotas kokybinis metodas – 

pamokų stebėjimas, vertinant aštuonis pamokos komponentus: pamokos planavimas ir 

organizavimas, mokymas, mokymasis, pagalba mokiniui, vertinimas; santykiai, tvarka, klasės 

valdymas; mokymosi aplinka, pasiekimai pamokoje. Giluminis pamokos kokybės įsivertinimas 

buvo atliktas trejuose mokinių amžiaus koncentruose: 1–3 kl., I–II gimn. kl. ir III–IV gimn. kl., 

suskirstytas į du etapus, iš viso stebint aštuoniasdešimt tris bendrojo ir meninio ugdymo grupines 

pamokas. 

            I etape atlikta detali kokybinė visų aštuonių pamokos komponentų analizė, įsivertinti 

privalumai ir trūkumai bei nustatyta esama pamokos kokybės situacija (daugumoje stebėtų pamokų 

vyrauja mokymo paradigma). Giluminio pamokų kokybės įsivertinimo duomenys aptarti VKĮKG 

posėdyje, individualiai su kiekvienu mokytoju, parengti siūlymai, rekomendacijos pamokos 

kokybei gerinti, surengta gimnazijos mokytojams ir administracijai giluminio pamokų stebėjimo 

įsivertinimo I etapo rezultatų pristatymas, diskusija ir seminaras ,,Pamokos kokybės kaita: 

perėjimas nuo mokymo prie mokymosi paradigmos“, nurodyta naudinga profesinė literatūra, 

susitarta su mokytojais, kokie pamokos komponentai tobulintini, kad atitiktų mokymosi paradigmą 

ir bus įsivertintini antrame etape, teiktos individualios konsultacijos mokytojams giluminio 

pamokos kokybės įsivertinimo II etapo pasiruošimui. 

            II etape VKĮKG stebint pamokų visus aštuonis komponentus, didžiausias dėmesys atkreiptas 

į nusimatytus patobulinti du pamokos komponentus, dėl kurių susitarta su mokytojais I etape: 

            1) planavimas ir organizavimas (tinkamai iškeltas, suformuluotas, paskelbtas ir su mokiniais 

aptartas mokymosi pamokoje uždavinys),  

            2) pasiekimai pamokoje (pamokos pabaiga: paskutinės penkios minutės skiriamos pamokos 

apibendrinimui kartu su mokiniais; apibendrinimas susiejamas su išsikeltu pamokos uždaviniu; 

vieną pamoką naudojant įsivertinimą, kitą – refleksiją ar grįžtamąjį ryšį).  

            Atlikta išsami giluminio pamokų kokybės įsivertinimo I (esamos situacijos) ir II 

(rekomenduojamos situacijos) etapų lyginamoji analizė, nustatyta daugumos stebėtų bendrojo ir 

meninio ugdymo grupinių pamokų mokytojų padaryta pažanga tobulinant didaktines mokymosi 

paradigmos kompetencijas. Absoliuti dauguma mokytojų geranoriškai bendradarbiavo įsivertinant 

pamokų kokybę, įgijo unikalios nuolatinio mokymosi ir žinių kūrimo pamokos veiklose patirties, 

dalyvavo pamokos kokybės tobulinimo planavime.  

            1.1.8. VKĮKG pristatė gruodžio mėnesį gimnazijos bendruomenei giluminio probleminės 

temos – Pamokos kokybė įsivertinimo (I ir II etapų) ataskaitą. Giluminis įsivertinimas atliktas 

vadovaujantis įsivertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2009 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ISAK-607 „Dėl pritarimo bendrojo lavinimo mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo rekomendacijoms“ (2 sritis. Ugdymas ir mokymasis; probleminę temą 

atitinkantys rodikliai: 2.1.3., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4., 2.3.5., 2.4.1., 2.4.2., 

2.4.3., 2.5.1., 2.5.2., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3). Gimnazijos bendruomenė supažindinta su įsivertinimo 

duomenimis, rezultatais; susitarta, kad kokybinis pamokų stebėjimas kaip bendras mokymosi 

projektas, pereinant nuo mokymo prie mokymosi paradigmos pamokoje, būtų tęsiamas. 

            1.2. Teikti mokiniui savalaikę efektyvią pagalbą. 

            1.2.1. Nuo 2015 metų rugsėjo 1 d. gimnazijoje darbą pradėjo dvi naujai priimtos 

specialistės: psichologė E. Belanoškienė ir logopedė E. Orlienė. Pedagoginė ir psichologinė pagalba 

mokiniams teikiama nuolat ir laiku. Psichologė E. Belanoškienė pravedė mokytojams užsiėmimą 

„Konfliktų valdymo menas“, ištyrė emocinę aplinką klasėse, su mokiniais dalyvavo kalėdinėje 

akcijoje „Dalinamės gerumu“. E. Belanoškienės iniciatyva veikia „Arbatos klubas“, skirtas mokinių 

ir psichologės pasikalbėjimams.  

            Logopedė E. Orlienė ištyrė pradinių klasių mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, pateikė 

rekomendacijas tėvams ir mokytojams dėl sutrikimo šalinimo veiksmų. Po atlikto tyrimo E. Orlienė 

aktyviai dirba su pradinių klasių mokiniais, kuriems reikalinga pagalba.  



            Socialinė pedagogė V. Alasauskienė kiekvieną savaitę su klasių vadovais aptaria mokinių 

lankomumo situaciją, numato pamokų praleidinėjimo šalinimo galimybes. Organizuoja mokinių 

forumus, sprendžia socialines problemas, organizuoja ir vykdo žalingų įpročių mokykloje 

prevencines programas, atskiras akcijas.  

            Visos trys pedagogės įsitraukė į gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veiklą. 

            1.2.2. Nuo rugsėjo 1 d. 3 ir 4 klasių mokiniams teikiamos tikslinės matematikos ir lietuvių 

kalbos dalykų konsultacijos, kurios vyksta kiekvienai klasei atskirai po pamokų, dalyko 

konsultacijai skiriant po 1 pamoką per savaitę. Konsultacijų tikslas – gerinti mokinių pasiekimus ir 

siekti individualios pažangos. 

            1.2.3. Gimnazijos Vaiko gerovės komisija bendradarbiaudama su dalykų mokytojais ir 

metodinių grupių pirmininkais vykdė mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, kuriems reikalinga 

individuali pagalba, individualios pažangos stebėseną. 2015 m. vasario–birželio mėnesiais šiems 

mokiniams skirtos privalomos dalykų konsultacijos mėnesio laikotarpiui. Ši mokiniams taikoma 

priemonė įpareigojo juos ugdytis atsakomybę už savo mokymosi rezultatų gerinimą. Nuo 2015 m. 

rugsėjo mėnesio Vaiko gerovės komisija kas mėnesį vykdo kiekvieno mokinio situacijos analizę 

akademinėje ir refleksyviojoje srityse. Stebimi mokymosi pasiekimų pokyčiai, pildomas „Mokinio 

mikroklimato termometras“. Numatomos savalaikės mokytojų ir psichologo pagalbos galimybės. 

Gruodžio mėnesį vyko kiekvieno mokinio individualios pažangos aptarimas, kuriame dalyvavo 

mokytojai, pagalbos specialistai ir vadovai. Įvertinus individualias sėkmes ir galimybes pažangai 

plėtoti, aptarti pagalbos konkretiems mokiniams, siekiant padėti šalinti mokymosi kliūtis, būdai. I–

IV gimnazijos klasių mokiniams (29) paskirti kuratoriai. Šiems mokiniams skirtos privalomos 

dalykų konsultacijos iki pažangos pasiekimo. 

            1.3. Ugdyti mokinių dalykines kompetencijas. 

            1.3.1. Per praėjusius metus bendrojo ugdymo metodinė grupė organizavo šias gimnazijos I–

IV klasių olimpiadas: matematikos, istorijos, anglų kalbos, lietuvių kalbos ir literatūros, biologijos 

ir chemijos. Olimpiadų laimėtojai atstovavo gimnaziją Šiaulių miesto ar šalies rengtose 

olimpiadose.  

            1.3.2. Kovo mėnesį gimnazijos VKĮKG atliko neformaliojo vaikų švietimo pasiūlos ir 

paklausos atitikties tyrimą. Pagal gautus duomenis ir gimnazijos finansines galimybes nuo rugsėjo 1 

d. pradinių klasių mokiniai gali lankyti keramikos, lietuvių liaudies šokių, instrumentinio 

folklorinio ansamblio ir popieriaus plastikos būrelius. Kita dalis neformaliojo ugdymo valandų 

skirta pradinių klasių mokinių ugdymui choruose, gimnazijos I–IV klasių mokinių ugdymuisi 

akordeonistų orkestre, liaudies instrumentų orkestre, liaudiškos muzikos ansamblyje „Jovarėlis“ ir 

gimnazijos mišraus choro veikloje. 

            1.3.3. Kaip ir kiekvienais mokslo metais gimnazijos II klasės mokiniams ir jų tėvams 2015 

m. pavasarį buvo pristatytas vidurinio ugdymo programos aprašas, sudaryta mokinio individualaus 

ugdymosi plano forma, reikalavimai stojant į aukštąsias mokyklas ir dalykų bei valstybinių 

egzaminų pasirinkimo galimybės. Mokiniai, pasirenkamųjų dalykų mugėje susipažinę su 

parengtomis dalykų (dalykų modulių) programomis, padedami konsultantų, dalykų mokytojų, tėvų 

susidarė individualaus ugdymosi planus, žinodami, kad pagal gimnazijos nustatytą tvarką jie turi 

teisę juos koreguoti.  

            1.3.4. Vasario mėnesį baigiamųjų klasių mokiniams vyko visų mokomųjų dalykų 

bandomieji egzaminai. Pagal gautus rezultatus mokytojai teikė rekomendacijas mokiniams, su jomis 

supažindino mokinių tėvus. Abiturientai tikslingai rinkosi brandos egzaminus.  

            1.3.5. Visiems mokiniams gimnazijoje sudarytos sąlygos ugdytis dalykines kompetencijas 

meninėje raiškoje, dalyvaujant individualioje, grupinėje ar meninių kolektyvų koncertinėje veikloje, 

įgyvendinant projektus, atstovaujant gimnaziją konkursuose, rengiant kūrybinių darbų parodas. 

Meninę raišką gimnazijoje mokiniai gali realizuoti tiek formaliojo, tiek neformaliojo ugdymo 

procese. Gimnazijos mokiniai dalyvavo projektinėje veikloje: tarptautinis „eTwinning“ projektas 

„Spalva mano miesto pastatuose ir fasaduose“ (angl. k. „The colour in my town buildings and 



frontages“), kuriame dalyvauja Ispanijos, Turkijos ir Lenkijos mokyklos; gimnazijos projektas 

„Muzika Šiaurės Lietuvos dvaruose“; Šiaulių m. bibliotekų projektas „Tradicijos ir modernumas: 

interaktyviai kuriame istoriją Šiauliams“, Šiaulių raj. bibliotekų projektas „Verslo ir amatų 

akademija“. Mokytojai pravedė dalykinius konkursus: Vinco Kudirkos dailaus rašto konkursas 

„Rašom 2015“; respublikinio vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis“ konkursas; „Kalbų 

kengūros“ konkursas; matematikos konkursas „Kengūra“; konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“; 

Europos egzaminas; konkursai „Olympis 2015 – Rudens sesija“. 

            Gimnazijoje organizuoti kiti renginiai: Šiaulių miesto moksleivių vokiečių dainos 

konkursas, Šiaulių regiono vaikų ir jaunimo dainavimo ir piešinių konkursas „Tau, mama“, 2–3 

klasių mokinių (pianistų) Etiudų konkursas, gimnazijos papildomo mokymo skyriaus 4–6 klasių 

mokinių (fortepijonas) Etiudų konkursas; XII respublikinio J. Švedo liaudies instrumentų atlikėjų 

konkurso zoninis turas; Lietuvos akordeonistų konkurso „Vilnius 2015“ Šiaulių regiono turas; 

respublikinis jaunųjų dainininkų konkursas, skirtas Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos 

75-mečiui; Respublikinis jaunųjų choro dirigentų konkursas, skirtas J. Karoso 125-osioms gimimo 

metinėms paminėti; tarptautinis informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“; IV 

tarptautinis P. Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkursas-festivalis; 

1–4 klasių mokinių paroda-konkursas „Rudnosiukas“ (geriausieji piešimo darbai (12) eksponuojami 

išleistame 2016 metų kalendoriuje). 

            Gimnaziją mokiniai atstovavo Šiaulių miesto anglų kalbos, istorijos, dailės, lietuvių kalbos 

ir literatūros olimpiadose. Mokinė M. Mickevičiūtė, tapusi lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 

nugalėtoja mieste, Šiaulius atstovavo respublikiniame etape Druskininkuose.  

            Džiugu, kad 2015 metų Šiaulių jaunojo menininko stipendija skirta gimnazijos II klasės 

mokiniui M. Lukauskui. 

            1.3.6. Gimnazijoje 2015 metais pradėjęs veikti mokinių diskusijų klubas nuo rugsėjo 1 

dienos buvo performuotas į mokinių forumą. Mokiniai su susitikimų organizatorėmis A. Grigiene, 

V. Alasauskiene, N. Brazaitiene, A. Vaičiūniene gvildeno šias temas: Saugus internetas – draugiška 

aplinka; Išmanieji telefonai: ką jie mums duoda ir ką iš mūsų atima?; Mano mokykla: sava ar 

svetima?; Ar tolerancija ir abejingumas yra tas pats?; Kur slypi šv. Kalėdų džiaugsmas? Mokinių, 

dalyvaujančių šioje veikloje, skaičius yra kintantis, tačiau atspindintis daugumos nuomonę ir 

poziciją. 

            1.4. Vykdyti ugdymą karjerai ir profesinį veiklinimą. 

            1.4.1. Gimnazijoje vykdomas mokinių ugdymas karjerai. Dalis mokinių baigę gimnaziją 

renkasi ne su menais susijusias profesijas (menas gyvenime juos lydi kaip hobi), tad aktualu 

mokiniams pristatyti ir supažindinti juos su kitomis profesijomis. Gimnazija įsijungė į respublikoje 

vykusią atvirų durų dieną tėvų darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“. Mokiniams buvo suorganizuota 

kelionė į Vilniuje veikusią parodą „Studijos 2015“. Ugdymo karjerai koordinatorė M. Jakutienė su 

mokiniais rašė planus „Mano karjeros planas“, IV klasės mokiniai turėjo užsiėmimus „Rengiuosi 

stojimui į aukštąją mokykla“, „Mano mokymosi stilius karjeros kelyje“, susitikimą su Kalba.lt 

atstovais „Studijos užsienyje“. Karjeros konsultantė E. Damonskienė pravedė užsiėmimus „Laikas 

mano karjerai“ (III–IV kl.) , „Savęs pažinimas“ (I kl.). 

            1.4.2. Gimnazijos II klasės mokiniams mugėje pristatytos ir anonsuotos pasirenkamųjų 

dalykų programos, jas parengę mokytojai. Mokiniai planuodami dalykų pasirinkimus galėjo į savo 

individualų ugdymosi planą įtraukti jų poreikius atitinkančius laisvai pasirenkamus dalykus.    

            1.5. Gerinti ugdymo (-si) aplinkas. 

            1.5.1. Gegužės mėnesį gimnazijoje vykdyta akcija „Savaitė be telefono“. Akcijos tikslas – 

sutelkti mokinių dėmesį į pamoką, tarpusavio bendravimą pamokoje, mažinti priklausomybę nuo 

telefono. 

            1.5.2. Pailgintos dienos grupės veiklą reglamentuoja sukurtas ir gimnazijos direktorės I. 

Asauskienės įsakymu patvirtintas aprašas, kurį rengė pradinio ugdymo mokytojos, atsižvelgdamos į 

tėvelių pageidavimus ir mokinių poreikius. 



            1.5.3. Pavasarį ne tik mokiniai, bet ir kai kurie mokytojai praktikuoja važiavimą dviračiais, 

dėl to jau ne pirmi metai aktualu, kur šią transporto priemonę pasistatyti prie įstaigos pastatų. 

Gimnazijai augant mokinių skaičiumi, daugėja pastatų, dėl to nėra pastovumo planuojant bei 

organizuojant ugdymo procesą. Iki šiol dviračių apsaugos aikštelė neįrengta. Aktualu mokiniams 

turėti poilsio zoną kieme, bet ir ši numatyta priemonė liko neįgyvendinta. 

Tačiau galima pasidžiaugti, kad nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. ugdymo procesą pradėjus vykdyti 

naujose patalpose (P. Višinskio 23), I–IV klasių mokiniams pagerėjo ugdymosi sąlygos: didesnės 

mokomųjų kabinetų erdvės, platūs koridoriai, įvairios poilsio zonos. Edukacinių erdvių tobulinimo 

programą numatoma tęsti, nes kai kurie kabinetai remontuojami, įrenginėjama mažoji salė, 

mokytojų kambarys, numatyta rekonstruoti gautą didžiąją salę kitame pastate ir kt.    

Džiugu, kad metų pabaigoje vėl atnaujinta gimnazijos muzikos instrumentų bazė, kuri 

pasipildė naujais pianinais (4), vibrofonu, marimba, kanklėmis (4), akordeonais (3), nupirktos 

priemonės ir įranga dailės programos vykdymui, įsigyti mokymui (-si) skirtų baldų komplektai (3). 

Už 8 tūkst. eurų sumą nupirkta vadovėlių ir knygų. Taip pat mokiniai galės naudotis naujais 

instrumentų futliarais ir pultais.  

            1.5.4. Gimnazijoje vyksta mokinių pasiekimų įvairiuose konkursuose viešinimas gimnazijos 

svetainėje www.sondeckis.lt, mokiniai mokslo metų pabaigoje apdovanojami padėkos raštais už 

pasiekimus, pastangas ir padarytą pažangą, aktyvią veiklą, gerą pamokų lankymą ir pan. Parėmus 

gimnazijos savininkui, vasario  mėnesį mokiniams buvo suorganizuota paskatinamoji išvyka į 

Vilnių, kur jie lankėsi LMTA ir parodų centre Litexpo. Kongresų rūmuose mokiniai susitiko su 

operos „Jonas ir Greta“ režisiere D. Ibelhauptaite, o po susitikimo žiūrėjo operos spektaklį. 

 

            2 tikslas – Vykdyti veiklas, stiprinančias gimnazijos bendruomenę ir jos įvaizdį. 

            2.1. Stiprinti mokinių tėvų įsitraukimą į vykdomas veiklas. 

            2.1.1. Didelis dėmesys skiriamas tėvų įtraukimui į gimnazijos veiklą. Tėvai dalyvauja vaikų 

ugdyme, kartu dalyvauja gimnazijos renginiuose, vyksta į ekskursijas. 2015 m. spalio 13 d. 

gimnazijos bendruomenė (mokiniai, mokytojai, tėvai) dalyvavo respublikinėje akcijoje „Solidarumo 

bėgimas“. Lapkričio 5 d. 3 klasės mokiniams dvi mamos vedė lietuvių kalbos pamokas „Prašom 

tylos“. M. Roduner iniciatyva jau kelintus metus organizuojami mokinių susitikimai su rašytojais, 

kuriančiais vaikams ir jaunimui. 2015 metais mokiniai susitiko su T. Dirgėla, J. Šalaševičiūte ir G. 

Adomaityte.      

            2.1.2. Pavasarį organizuojant klasių tėvų susirinkimus, VKĮKG vadovė G. Labenskytė 

supažindino mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) su veiklos kokybės įsivertinimo atliktų tyrimų 

duomenimis. Aktyvūs tėveliai dalyvavo diskusijoje su direktore I. Asauskiene, ugdymo skyrių 

vedėjomis N. Brazaitiene, I. Motekaitiene. Į diskusijos metu išsakytą tėvelių poziciją ir siūlymus 

atsižvelgta priimant gimnazijos veiklos tobulinimo sprendimus.   

            2.1.3. Kasmet mokinių tėvams vieną kartą per pusmetį organizuojamos atvirų durų dienos, 

sudarant galimybę susitikti ir individualiai pabendrauti su kiekvieno dalyko mokytoju, aptarti vaiko 

individualią pažangą ir pasiekimus. Virš 50 procentų mokinių tėvų pasinaudojo šia galimybe. 

            2.1.4. Pradinių 1–3 klasių mokytojos pagal savo galimybes kvietėsi mokinių tėvelius į klasę 

arba su mokiniais vyko į tėvų darbovietes susipažinti su numatytomis profesijomis.           

            2.2. Efektyvinti informacijos apie gimnaziją sklaidą. 

            2.2.1. Gimnazijos veikla, mokinių pasiekimai ne tik akivaizdžiai demonstruojami renginių 

metu, bet taip pat informacija teikiama žiniasklaidos priemonėms, rašomi straipsniai, kuriami 

televizijos reportažai ir atskiros laidos, bendradarbiaujama su radijo stotimis. Gimnazijos rengiamų 

tarptautinių ir respublikinių konkursų, festivalių informaciniai rėmėjai – Šiaulių miesto ir krašto 

laikraščiai, televizija. 

             2.2.2. 2015 m. gimnazijoje organizuotos dvi atvirų durų dienos visiems besidomintiems 

įstaiga, joje vykdomomis programomis. Pavasarį per mokinių atostogas gimnazija buvo pristatyta 

vyresnių klasių mokiniams, rudenį į gimnaziją buvo pakviesti darželių ugdytiniai su tėveliais, kurie 



renkasi ugdymo įstaigą ir domisi galimybe mokytis pagal pradinio ugdymo programas mūsų 

gimnazijoje.    

            2.2. Mokytojai palaiko ryšius su miesto ir regiono mokyklomis, ieško menui gabių mokinių, 

kurie galėtų mokytis gimnazijoje. Gimnazijoje organizuojami seminarai ir atviros pamokos, kur 

dalyvauti gali vaikai iš aplinkinių miestų. 2015 metais gimnazijos bendruomenė surengė 

respublikinį bendrojo fortepijono jaunųjų atlikėjų festivalį „Aš ir fortepijonas“, R. Bliškevičiaus 

seminarą „Naujas požiūris į senosios muzikos atlikimą. Muziejinis eksponatas ar gyvybingas ir 

jaudinantis atlikimas?“, tarptautinę tarpdalykinę konferenciją  „Atrask spalvų pasaulį su Vincentu 

van Gogu“, meno edukacijos kultūros erdvėse savaitei „Menų dūzgės“ skirtą renginį „Jausk. Būk. 

Čia. Dabar.“, Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos mokytojos I. Šeduikienės ir 

Garliavos meno mokyklos mokytojos I. Mažuikaitės vedamą seminarą „Apie motyvaciją, vertinimą 

ir kūrybą kitaip“.  

            2.2.4. Aktyviai tarptautiniuose projektuose dalyvauja dailės mokytojos L. Narušienė ir J. 

Šaltė.  Mokytoja J. Šaltė į eTwinning projekto „Spalva mano miesto pastatuose ir fasaduose“ ( angl. 

k. „The colour in my town buildings and frontages“) veiklas įtraukė vyresniųjų klasių mokinius, 

vyksta bendravimas virtualioje erdvėje. Šiame projekte paskelbto logotipo konkurse laimėjo mūsų 

gimnazijos mokinės G. Černenkaitės sukurtas darbas, kurį naudoja visi projekto dalyviai. Projekto 

Erasmus+ KA1 mobilumo programose dalyvauja gimnazijos mokytojų komanda (6), kurios nariai 

kelia kvalifikaciją tarptautiniuose renginiuose, grįžę dalijasi su kitais savo patirtimi. 2015 metais 

dalyvauta renginiuose Islandijoje ir Ispanijoje. Veiklos bus tęsiamos 2016 metais.     

 

2016 metų veiklos plano tikslai ir uždaviniai  

 

            2016 metų veiklos plano turinys pagrįstas gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 

koordinavimo grupės  (toliau – VKĮKG) 2015 metais atliktų tyrimų duomenimis (giluminis pamokų 

kokybės įsivertinimas, latentinis-pilotinis gimnazijos strateginio valdymo stebėjimas, mokinių ir 

tėvų internetinės IQES online Lietuva apklausos). Veiklos plano tikslai, uždaviniai ir veiklos 

suformuluotos remiantis 2016 metų veiklos plano darbo grupės siūlymais. Veiklos plano turinys 

dera su gimnazijos strategija bei vizija, misija ir vertybėmis.  

            Tęsiamos pradėtos iniciatyvos pamokos vadybos kokybei gerinti, grįžtamojo ryšio 

pamokose, kolegialaus grįžtamojo ryšio naudojimui, mokinių individualios pažangos stebėjimo 

programos kūrimui, prevencijos veiklų vykdymui. 

            Iškelti du tikslai ir aštuoni uždaviniai, kurių įgyvendinimui numatytos įvairios priemonės.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2016 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANO TURINYS 

 

 

1 tikslas – Užtikrinti kokybišką ugdymą, siekiant kiekvieno mokinio individualios pažangos. 

 

Uždaviniai: 

1.1. Plėtoti mokytojų dalykines ir bendrąsias kompetencijas. 

1.2. Ugdyti mokinių dalykines kompetencijas. 

1.3. Vykdyti nuoseklų ugdymą karjerai. 

1.4. Intensyvinti prevencinių programų įgyvendinimą. 

1.5. Kurti palankias ugdymui ir poilsiui aplinkas naujose erdvėse. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Vykdymas Vykdymo 

terminas  

Ištekliai  

(žmonės, 

pinigai, 

įranga, 

medžiagos) 

Laukiami rezultatai 

Vykdytojas Partneriai 

1.1.1. Jungtinis Pradinio, Bendrojo ugdymo, 

Muzikinio teorinio paruošimo, Dailės 

metodinių grupių posėdis 

„Bendradarbiavimo būdai pamokoje, 

klasės valdymas, pamokos uždavinio, 

metodų bei būdų dermė“. 

Metodinės 

grupės 

Ugdymo 

skyrių vedėjai 

VKĮKG 

vadovas  

Psichologas 

2016-02-15  Pristatytas sudarytas įrodymais pagrįstų 
mokymo (-si) metodų aplankas. Grupinių 
pamokų mokytojai dalinasi sukaupta 
patirtimi kaip gerinti mokytojo-mokinių 
bendravimą ir klasės valdymą, analizuoja 
problemas ir randa jų sprendimus. 
Numatomos gairės antro pusmečio 
rezultatų gerinimui.  

1.1.2. Gimnazijos mokytojų surengti 

seminarai-praktikumai. 

Dalykų 

mokytojai 

VKĮKG 

vadovas 

 

2016-03-22 

2016-11-03 

 Mokytojų parengti ir pravesti seminarai-
praktikumai (dalyvauja 90 proc. mokytojų 
bendruomenės) atitinkantys mokymosi 
paradigmą, aktualia pamokos kokybės 
tobulinimo tematika: vertinimo metu 
surinktos informacijos naudojimas 
ugdymui planuoti ir koreguoti; mokėjimo 
mokytis strategijos.  Vieną užsiėmimą 
praveda bent keturi mokytojai.  

1.1.3. VKĮKG veiklų įgyvendinimas. VKĮKG 

vadovas 

VKĮKG 

Administracija 

Per mokslo 

metus 

 100 proc. mokytojų susipažinę su 
įrodymais pagrįstų mokymo (-si) metodų 
sudarytu aplanku, praktikuoja savo 



veikloje. 80 proc. mokytojų geba 
pademonstruoti bent vieną tinkamą metodą 
giluminio III etapo grupinių pamokų 
kokybės įsivertinimo metu; giluminio 
individualių pamokų kokybės įsivertinimo 
rezultatų pristatyme-seminare dalyvauja 
visi stebėtų pamokų mokytojai; 80 proc. 
individualių pamokų mokytojų 
patobulintos didaktinės kompetencijos 
orientuotos į perėjimą iš mokymo į 
mokymosi paradigmą. 

1.2.1. Diagnostinių darbų organizavimas. 

 

Grupinių 

pamokų 

mokytojai  

Metodinės 

grupės 

Rugsėjis, 

gruodis– 

sausis, 

gegužė 

 Stebima individuali mokinių pažanga. 
Pagal mokinių pasiekimų rezultatus 
diferencijuojamos užduotys, esant 
poreikiui teikiamos individualios ir 
grupinės konsultacijos mokiniams.  

1.2.2. Standartizuotų testų atlikimas. 2 ir 4 klasių 

mokytojai 

Ugdymo 

skyriaus 

vedėjas  

2016-04-26 

2016-04-28 

2016-05-02 

2016-05-04 

 Gaunama objektyvi grįžtamojo ryšio 
informacija apie 2 ir 4 klasių mokinių 
mokymosi rezultatus. Išvados 
panaudojamos mokinių pasiekimų 
gerinimui.  

1.2.3. Bandomieji egzaminai. Dalykų 

mokytojai  

Ugdymo 

skyrių vedėjai 

2016-01-25 

– 

2016-02-04 

 Gimnazijos IV klasės mokiniai pasitikrina 
savo gebėjimus, gauna mokytojų 
rekomendacijas ir kryptingai pasirenka 
brandos egzaminus.   

1.2.4. Mokinių įtraukimas į vertinimo ir 

įsivertinimo veiklas pamokoje. 

Dalykų   

mokytojai 

VKĮKG 

vadovas 

 

Nuolat   100 proc. mokytojų sudaro galimybes ir 
prielaidas puoselėti vertinimo kultūrą 
pamokoje. 

1.2.5. Mokinių pažangos ir pasiekimų 

stebėjimas. 

Dalykų 

mokytojai 

Administracija  Nuolat   Nustatomos mokinių, kuriems reikalinga 
pagalba, nesėkmių priežastys, skiriami 
kuratoriai. 

1.2.6. Koncertai, parodos, konkursai, 

meistriškumo kursai ir atviros 

pamokos.  

Dalykų 

mokytojai  

Metodinė 

taryba 

Nuolat   Demonstruojami mokinių meniniai 
pasiekimai, ugdomi sceniniai įgūdžiai, 
reprezentuojama įstaiga. 100 proc. mokinių 
dalyvauja meninėje raiškoje.       

1.3.1. Išvyka į VDU. M. Jakutienė 

N. Vaičiulienė 

 2016-01-15  Mokiniai (17) susipažinę su VDU 
vykdomomis studijų programomis, susitikę 
su dėstytojais, planuoja savo karjerą.  



1.3.2. Dalyvavimas parodoje ,,Studijos 

2016“.  

Ugdymo 

karjerai 

koordinatorius 

Klasių 

vadovai 

2016-02-06  Gimnazijos III–IV klasių mokiniai (5 
proc.) dalyvauja XIV tarptautinėje 
mokymosi, žinių ir karjeros planavimo 
parodoje „Studijos 2016“ (Vilniuje), įgyja 
žinių apie studijas. 

1.3.4. Diena tėvų darbovietėse. Ugdymo 

karjerai 

koordinatorius 

Klasių 

vadovai 

Vasaris, 

gegužė 

 Tėvai priima mokinius savo darbovietėse, 
pristato savo profesijas darbo aplinkoje. 
Mokiniai susipažįsta su profesijomis.  

1.4.1. 

 

VGK veiklų įgyvendinimas.  

 

VGK nariai Dalykų 

mokytojai 

 

Per mokslo 

metus 

 

 

VGK nariai stebi ir teikia savalaikę 

pagalbą bendruomenės nariams, 

išvengiama konfliktinių ir kitų nenumatytų 

situacijų, užtikrinamas mokinių saugumas 

ir jų gerovė. 

1.4.2. Klasių mikroklimato vertinimo 

instrumento „Mikroklimato 

termometras“ naudojimas. 

Mokiniai Klasių 

vadovai 

VGK 

Psichologė 

Per mokslo 

metus 

 Periodiškai taikomas vertinimo 

instrumentas padeda stebėti situaciją 

klasėse, laiku pašalinti kylančius pavojus. 

1.4.3. Pamokų nelankymo ir vėlavimo  

prevencija. 

Darbo grupė 

Mokinių taryba 

Dalykų 

mokytojai  

 

Nuolat   Sukurta strategija dera tarp mokytojų 
individualiai taikomos ir gimnazijos 
strategijų. Nepateisintų pamokų 1 mokiniui 
vidutinis skaičius sumažėja 2 proc.  

1.5.1. Edukacinių erdvių koncertinei veiklai 

įrengimas.  

Direktoriaus 

padėjėjas ūkio 

reikalams 

Direktorius  Sausis–

rugsėjis  

 Įrengtos koncertų salės tinkamos rengti 
kamerinius renginius (mažoji salė) ir 
platesniam klausytojų ratui skirtus 
renginius (koncertų salė).  

1.5.2. Patalpų įrengimas kasdieniam 

ugdomajam procesui. 

Direktoriaus 

padėjėjas ūkio 

reikalams 

Direktorius Iki rugsėjo 

1 d. 

 Paruošta patalpa 5 klasės mokinių 
ugdymui. Sukurtos naujos erdvės dailės 
ugdymui, kūrybinių darbų eksponavimui 
didina mokinių kūrybiškumo ugdymą. 
Pradinių klasių mokiniai turi poilsiui skirtą 
erdvę. Merginų grupė naudojasi įrengtomis 
patalpomis aerobikos užsiėmimams. 

1.5.3. Specialiųjų kabinetų įrengimas. Direktoriaus 

padėjėjas ūkio 

reikalams 

Direktorius    Gimnazija turi naują ugdymo karjerai 
centrą; patalpas, skirtas mokinių tarybos 
susirinkimams, „Arbatos klubui“. 

 

 

      



 
2 tikslas – Plėtoti (-is) mokinių, mokytojų ir tėvų lyderystę. 
 
Uždaviniai: 
2.1. Aktyvinti metodinių grupių veiklą. 
2.2. Ugdyti mokinių socialinę patirtį. 
2.3. Įtraukti mokinių tėvus į bendras veiklas.  
  

2.1.1. Gerosios patirties sklaida – atviros 

pamokos kolegoms.   

Dalykų 

mokytojai 

VKĮKG 

Ugdymo 

skyrių vedėjai 

Mokslo 

metų eigoje 

 Susiformavusi profesinės tarpusavio 

paramos kultūra, išsiaiškinti veiksniai, 

prisidedantys prie pamokos efektyvumo 

didinimo ir padedantys mokiniams 

mokytis, puoselėjamos komandinio darbo / 

bendradarbiavimo vertybės.  

2.1.2. Seminarų, konferencijų 

organizavimas.  

Metodinės 

grupės 

Metodinė 

taryba 

Pagal planą   Suorganizuoti seminarai, konferencijos, 
meistriškumo pamokos, mokytojai aktyviai 
kelia kvalifikaciją, skaito pranešimus.  

2.1.3. Projektas Erasmus+KA1 Projekto 

komandos 

nariai 

Projekto 

koordinatoriai 

Sausis–

liepa  

 Projekto komandos nariai pasidalina įgyta 
patirtimi su gimnazijos bendruomene, 
patirtinius rezultatus pritaiko darbe su 
mokiniais. Ugdomi darbo komandoje 
įgūdžiai. 

2.1.4. Ugdymą reglamentuojančių 

dokumentų analizė ir atnaujinimas. 

Darbo grupė Direktorius  Vasaris–

birželis  

 Gimnazijos dokumentai dera su LR ŠMM 
naujų dokumentų nuostatomis.  

2.1.5. Mokytojų komandos formavimas 

pagrindinio ugdymo programos 

pirmosios dalies vykdymui. 

Direktorius 

Sudaryta 

komisija 

Ugdymo 

skyrių vedėjai 

Iki rugsėjo  

1 d. 

 Į darbuotojų kolektyvą įsitraukia nauji 
kvalifikuoti darbuotojai, atrinkti konkurso 
būdu. 

2.1.6. Gimnazijos bendruomenės įtraukimas 

į darbo grupių veiklą. 

Administracija  Per mokslo 

metus 

 Plėtojama ir skatinama lyderystė 
dalyvaujant gimnazijos darbo grupėse.  

2.2.1. Mokinių skatinimas. Mokinių taryba 

Klasių vadovai 

Direktorius  2016-05 

2016-06 

2 proc. 

lėšos 

Mokiniai mokslo metų pabaigoje 
apdovanojami skatinimo priemonėmis už 
ugdymosi pasiekimus, gerą pamokų 
lankymą ir kt.  

2.2.2. Netradicinė diena su nakvyne.  Mokinių taryba 

Klasių vadovai 

Ugdymo 

skyrių vedėjai 

 

2016-09-02  Įgyvendinta neformalioje aplinkoje 
programa padeda naujai priimtiems 
mokiniams adaptuotis, susirasti draugų, 
pažinti vieniems kitus, lengviau įsilieti į 



kolektyvą.  

2.2.3. Sveikatinimas – akių mankšta, kūno 

mankšta. 

Mokinių taryba Dalykų 

mokytojai 

Per mokslo 

metus 

 Mokinių iniciatyva vykdoma reguliari 
trumpa mankšta gerina mokinių regą, 
suaktyvina kūną, suteikia energijos darbui. 

2.2.4. Gimnazijos pristatymas kitose 

mokymo įstaigose. 

Mokinių taryba Kuratorius  Transporto 

išlaidos 

Mokinių grupė vykdo gimnazijos veiklų 
sklaidą kitose įstaigose, skelbia apie 
gabiems menui mokiniams tinkamas 
ugdymosi sąlygas. 

2.2.5. Dalyvavimas LMS veikloje. Mokinių taryba  Per mokslo 

metus 

 Plėtojamas tarpmokyklinis mokinių 
savivaldų bendradarbiavimas, ugdomos 
socialinės kompetencijos.  

2.3.1. Tėvų informavimas aktualiais 

klausimais ir supažindinimas su 

naujais dokumentais, dokumentų 

projektais.  

Direktorius 

Ugdymo skyrių 

vedėjai 

Klasių 

vadovai 

Pagal 

poreikį 

 Gimnazijos bendruomenė ne tik vykdo 
galiojančių dokumentų nuostatas, bet teikia 
siūlymus rengiant naujus. II ir IV klasių 
mokinių tėvai žino brandos egzaminų ir 
PUPP vykdymo tvarką ir instrukcijas, 
padeda vaikams įveikti stresą. 

2.3.2. Apvalaus stalo diskusija su mokinių 

tėvais.    

Direktorius  

VKĮKG 

vadovas 

Ugdymo 

skyrių vedėjai 

2016-03-15  Tėvai išsako savo lūkesčius, diskutuoja ir 
teikia siūlymus dėl gimnazijos veiklos 
gerinimo. 

2.3.3. Tėvų įtraukimas į ugdymo proceso 

organizavimą. 

Pradinių klasių 

mokytojai 

Ugdymo 

skyrių vedėjai 

Per mokslo 

metus 

 Pravestos šventės, surengti renginiai už 
mokyklos erdvių. Tėvai veda netradicines 
pamokas (4). 

 

 

          

    

 

 


