
 

                                                                   II SKYRIUS 

2022 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1. Organizuoti 

ugdymą, 

orientuotą į 

įvairių poreikių 

mokinius bei jų  

lūkesčius. 

 

 

1. Skirtingų 

gebėjimų mokiniai 

dalyvauja 

konkursuose, 

projektuose, 

renginiuose, 

išvykose. 

2. Gerėja mokinių 

asmeninė ir 

mokymosi  pažanga. 

3. Didėja mokinių 

mokymosi įvairovės 

galimybės. 

1.Visos ugdymo 

plano valandos, 

skirtos mokinių 

poreikiams tenkinti, 

panaudotos 

diferencijuotam 

mokymui, 

pasirenkamiesiems 

dalykams, 

moduliams, 

ilgalaikėms 

konsultacijoms. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bent 1 proc. 

mokinių gerina savo 

mokymosi rezultatus 

(palyginus su 2020-

2021 m. m. metiniais 

vidurkiais). 

1. Užtikrinau sistemingą 

mokinių ugdymosi poreikių ir 

gebėjimų tyrimą bei analizę. 

Tėvų apklausos rezultatų 

duomenimis, gimnazijoje 

atsižvelgiama į jų vaikų 

galimybes ir poreikius (98 

proc.), gimnazijoje mokytojų 

vedamos pamokos tenkina jų 

vaikų poreikius (85 proc.), 

gimnazijoje projektai ir 

popamokinės veiklos tenkina 

vaikų poreikius (74 proc.). 

Mokinių apklausos duomenimis, 

gimnazijoje atsižvelgiama į jų 

galimybes ir poreikius (87 

proc.). Mokytojų nuomone 

„Mūsų gimnazijoje mokiniai yra 

ugdomi atsižvelgiant į jų 

galimybes ir poreikius“ (96 

proc.), „Mūsų gimnazijoje 

projektai ir popamokinės veiklos 

tenkina mokinių poreikius“ (92 

proc.), „Gimnazijoje mokinių 

specialieji mokymosi poreikiai 

nustatomi laiku“ (96 proc.). 

Tėvų apklausos duomenimis (51 

proc.) tėvų teigia, kad jų vaikui, 

turinčiam mokymosi sunkumų,  

laiku yra suteikiama reikiama 

pagalba: socialinio pedagogo 

užsiėmimai, dalykų 

konsultacijos. 

2.  Nors ir nežymiai, bet 

pagerėjo PUPP lietuvių k. 

vidurkis – 6,68, pažanga su 

pernai +1,68  ir matematikos 

pasiekimų vidurkis – 4,93, 

pažanga su pernai +0,2.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Skirtingų 

gebėjimų mokiniai 

dalyvauja ne mažiau 

kaip 2 edukacinėse 

išvykose užsienyje, 2 

edukacinėse išvykose 

Lietuvoje, 2 

respublikiniuose 

projektuose ir 

konkursuose 

,,Olympis“, 

,,Kengūra“. 

Neformalusis vaikų švietimas 

tenkina mokinių saviugdos ir 

saviraiškos poreikius: 24 

neformaliojo švietimo valandos 

(Šiuos užsiėmimus lanko 73 

proc. gimnazijos mokinių), iš jų 

6 val. skirtos 5-8 kl. mokinių 

poreikių tenkinimui – socialinių 

įgūdžių, menų, karjeros 

ugdymui.  

3. Visiems mokiniams sudarytos 

sąlygos konsultuotis su dalyko 

mokytoju, dalyvauti 

olimpiadose, konkursuose, 

varžybose. Organizuotos 9 

mokomųjų dalykų I 

(mokyklinio) etapo olimpiados, 

kurių metu gabiausieji mokiniai 

dalyvavo II (rajoniniame) etape.  

5-8, I-IV G klasių skirtingų 

gebėjimų mokiniams, 

pagerinusiems savo asmeninę ir 

mokymosi pažangą, 

organizuotos dvi edukacinės 

išvykos: į Tartu mokslo centrą 

„AHHAA“ , „Vilko guolis“ – 

Malborkas – Gdanskas. 1-4 

klasių mokiniams organizuota 

išvyka į Anykščius pagal 

programą „Pasikelti į medžių 

viršūnę ir dundėti siauruku“. 

Dalyvauta 3 respublikiniuose 

projektuose: „Obuolio draugai“, 

,,Zipio draugai“, ,,Sveikatiada“ 

Konkursuose ,,Olympis“ ir  

,,Kengūra“ mokiniams  įteikti  

49 1-jo laipsnio diplomai, 32 2-

ojo laipsnio diplomai ir 45 3-ojo 

laipsnio diplomai bei 1 lietuvių 

kalbos oranžinės Kengūros 

diplomas. 

 

1.2. Koordinuoti 

šiuolaikinių 

metodikų, 

instrumentų ir 

skaitmeninių 

priemonių 

įvaldymą 

diferencijuotam ir 

1. Vykdoma įvairių 

dalykų pamokų 

stebėsena. 

2. Kokybės krepšelio 

projekto lėšos 

panaudotos pagal 

paskirtį. 

1. Stebėta kiekvieno 

mokytojo ne mažiau 

kaip 1 pamoka. 

Stebėjimo tikslas –  

šiuolaikinių pamokos 

elementų taikymas. 

 

 

1. Parvirtinau ugdomosios 

veiklos priežiūros planą.  Per 

mokslo metus stebėtos 26 

mokytojų pamokos. 2022 m.  

stebėtų pamokų vertė padidėjo 

iki  2,8, nes mokytojai tobulino 

praktinius gebėjimus ir įgijo 

žinių apie ugdymo planavimą, 



individualizuotam 

darbui su 

mokiniais. 

 

3. Mokytojai 

tobulina savo 

kompetencijas, taiko 

šiuolaikinius 

pamokos elementus, 

siekia aukštesnės 

kvalifikacijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Skirtingų 

gebėjimų mokiniams 

įrengta 10 

kompiuterizuotų 

darbo vietų 

bibliotekoje. 

 

 

 

3. Bent 80 proc. visų 

mokytojų efektyviai 

naudoja Eduka klasės 

skaitmeninę 

platformą, kuria 

elektroninius testus 

sistemoje E.Test. 

pradinio ugdymo 

mokytojai efektyviai 

naudoja informatikos 

ir technologinės 

kūrybos mokymo(si) 

programą „Vedliai“, 

Teams. 

 

ugdomąsias aplinkas, ugdymo 

turinio ir šiuolaikinių metodų 

pritaikymą, diferencijuojant, 

personalizuojant ir 

individualizuojant mokymą(si) 

Taip pat patobulino bendrąsias 

(naujų technologijų ir 

informacijos valdymo, 

mokėjimo mokytis), dalykines ir 

didaktines (ugdymo(si) turinio 

įgyvendinimo ir tobulinimo) 

kompetencijas. 

2.Užtikrinau tikslingą IKT 

priemonių naudojimą. Iš KK 

projekto lėšų įrengtos 24 

kompiuterizuotos darbo vietos 

bibliotekoje, kur po pamokų 

mokymosi pagalbos specialistas 

teikia mokiniams reikalingą 

konsultaciją ruošiant namų 

darbus. 

3. Inicijavau 4 pradinio ugdymo 

mokytojų įsitraukimą į VEDLIO 

programos vykdymą.  Nuo 2021 

m. rugsėjo 1 d. 100 proc. 

mokinių ir 85 proc. mokytojų 

nupirktos EDUKA klasės 

skaitmeninės mokymosi 

aplinkos licencijos. 

Visi mokytojai geba naudoti 

informacines technologijas 

mokymo/si procese, naudojant 

kompiuterio techninę ir 

programinę įrangą, ruošiant 

tekstinę ir vaizdinę informaciją, 

naudojantis pagrindinėmis 

interneto paslaugomis, 

mesengerio grupėmis,  

elektroniniu paštu,  Teams  

programa  ir ZOOM platforma. 

Stebėtų pamokų analizė (2022 

m. II pusm.) rodo, kad 

informacijos šaltinių ir 

mokymosi priemonių kiekio, 

tinkamumo ir panaudojimo 

veiksmingumo įvertis – 3,58.  

1.3.  Teikti 

savalaikę ir 

tikslinę 

mokymosi 

1. Užtikrinama 

savalaikė ir tikslinga 

komunikacija. 

1. Teikiamos 

individualios 

konsultacijos II G, 

IV G klasių 

1. Organizavau  11 mokytojų  

papildomas konsultacijas II G, 

IV G klasių mokiniams 

mokymosi praradimams 



pagalbą spec. 

poreikių ir 

patiriantiems 

mokymosi 

sunkumų 

mokiniams 

2. Sudarytos sąlygos 

dalį namų darbų 

atlikti gimnazijoje. 

3. Remiantis PPT 

išvadomis rengiamos 

individualios 

programos, sudaromi 

individualūs 

pagalbos teikimo 

planai. 

mokiniams bei 

mokiniams, 

patiriantiems 

mokymosi sunkumų 

dėl nuotolinio 

mokymosi.   

2. Kiekvieną dieną 

nuo 14 iki 16 val. 

gimnazijos 

bibliotekoje teikiama 

,,Namų ruošos“ 

pagalba.  

 

 

3. 95 proc. spec. 

poreikių ir mokymosi 

sunkumų turinčių 

mokinių pasiekia 

bent patenkinamą 

lygmenį, patiria 

mokymosi sėkmę. 

 

kompensuoti. Nuolat teikiamos 

individualios konsultacijos po 

pamokų suderintu su mokytoju 

laiku. 

 

 

2.  Patvirtinau pagalbos mokiniui 

specialisto darbo grafiką ir 

pareigybės aprašą. Įrengiau 

kompiuterizuotas darbo vietas 

bibliotekoje namų darbams 

atlikti. Vykdau pagalbos 

mokiniui specialisto darbo 

priežiūrą.  

3. Skatinau skirtingų gebėjimų 

mokinių daromos pažangos 

stebėjimą, mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų ir mokinių 

veiklos analizę ir vertinimą 

VGK posėdžiuose. Stebėtas ir 

vertintas mokinių lankomumas, 

jo įtaka pasiekimams, taikomos 

prevencinės priemonės; 

nustatytas mokinių  pasiekimų 

lygis, naudojamas tolesniam 

ugdymo planavimui, mokinių 

poreikių tenkinimui; stebėta 

ugdomoji veikla, ji aptarta su 

mokytojais (individualūs 

pokalbiai).  

Pagerėjo 2021-2022 m. m.  II 

pusmečio pažangumas – 100 

proc. (palyginus su 2020-2021 

m. m. II pusm. pokytis + 7,52).  

 

 

 

 

 



1.4. Pasirengti 

ugdymo turinio  

atnaujinimui, 

Bendrųjų 

programų 

diegimui. 

 

1.Koordinuoja

ma UTA 

veikla. 

2. Mokytojai 

dalyvauja savo 

dalyko UTA 

seminaruose, 

kursuose. 

3. Nuolat 

viešinama 

informacija 

apie UTA. 

 

1.  Suburta mokytojų 

konsultantų, 

diegiančių UTA 

gimnazijoje 

komanda. 

2. UTA klausimai 

aptariami mokytojų 

tarybos, metodinių 

grupių, metodinės 

tarybos posėdžiuose. 

 

 

 

 

3. 40 proc. mokytojų 

dalyvauja UTA 

seminaruose, 

mokymuose. 

 

 

 

 

 

 

4. Sukurtas UTA 

informacijos bankas 

TEAMS platformoje, 

kurioje talpinama 

medžiaga iš kursų, 

seminarų.  

 

 

1. Sudariau atnaujinto (ugdymo 

turinio įgyvendinimo darbo 

grupę (2022-09-01 direktoriaus 

įsakymas Nr. V-74) 

 

2. Sutelkiau mokytojus 

pasirengimui dirbti pagal 

atnaujintas BP (Mokytojų 

tarybos 2022 -08-30 d. posėdis 

Nr. 8, metodinės tarybos 2022-

08-29 d. posėdis Nr. 6). 

Sudarytas atnaujinto ugdymo 

turinio įgyvendinimo planas 

2022-2024 m. 

3. Inicijavau mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo 

poreikio tyrimą, rengiantis 

įgyvendinti BP. Jo rezultatai 

aptarti metodinėje taryboje.  20 

proc. mokytojų dalyvavo 

informaciniuose-

mokomuosiuose renginiuose 

pagal atnaujintų BP 

įgyvendinimo etapus. 

4. Paraginau informatikos 

inžinierių sukurti privatų ,,UTA“ 

banką TEAMS platformoje 

pagal  metodines grupes, kur 

mokytojai dalijasi turima 

informacija apie atnaujintas BP. 

 

 


