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I. VEIKLOS ANALIZĖ 

 

 1. Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija - vidurinė trečiosios pakopos 
mokykla, savo veiklą grindžianti Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimais, 
Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 
sprendimais, savivaldybės administracijos bei administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir 

sporto skyriaus vedėjo įsakymais, Gimnazijos veiklos dokumentais ir nuostatais. 
 1.1. Mokinių ir klasių komplektų skaičius: 

 2015-2016 m. m. gimnazijoje mokėsi 243 mokiniai, buvo 10 klasių komplektų: 5– I-
II gimnazijos klasių, 5 – III-IV klasių komplektai. Vidutinis mokinių skaičius klasėje – 24 
mokinių. 

 1.2. Geografinis prieinamumas: 
 Iš Januliškio, Juodiškio, Kaltanėnų, Pašaminės, Platumų, Reškutėnų, Vaiciukiškės, 

Trūdų ir kt. kaimų vežami 54 mokiniai geltonuoju autobusu arba maršrutiniu transportu.  
 1.3. Socialinio konteksto įvertinimas: 
 Nemokamai maitinamų mokinių  - 53. 

 Globojamų 8 mokiniai. 
 1.4. Pedagoginė-psichologinė pagalba: 

 Mokinius, mokytojus, mokinių tėvus konsultavo socialinis pedagogas ir psichologas. 
Vaiko gerovės komisija dirbo pagal nuostatus ir veiklos reglamentą. Funkcionali „Problemų 
dėžutė“, vesti praktikumai „Pasitikėjimas savimi“, „Apskritas stalas“ su linkusiais praleisti 

pamokas mokiniais. Dalyvauta Maisto banko, paramos renginiuose. Balandžio mėnesį vesta 
„Draugų dienos“ - renginių ciklas, skirtas savaitei be patyčių. Išleisti lankstinukai mokytojams 

„Krizė. Kaip ją valdyti?“, I klasių tėvams – „Ko ir kaip mokysis jūsų vaikas 2014-2015 m. m.“, 
būsimiems mokiniams „Kodėl verta mokytis Švenčionėlių Mindaugo gimnazijoje“.  

1.5. Švietimo išteklių įvertinimas: 

 1.5.1. Švietimo darbuotojai: 
 Gimnazijoje  dirba išsilavinę ir būtinas kompetencijas turintys darbuotojai, dauguma 

įgiję aukštas kvalifikacines kategorijas: 3 mokytojai ekspertai, 24 mokytojai metodininkai. 
Mokyklos vadovai turi antrą vadybinę kategoriją. Pedagoginei pagalbai teikti sukomplektuota 
(išskyrus specialųjį pedagogą) gebanti tenkinti mokinių poreikius specialistų komanda.   

 1.5.2. Švietimo aprūpinimas: 
 Gimnazijos patalpos ir specializuoti kabinetai 80 proc. atitinka Mokyklų aprūpinimo 

standartus. Higienos normų ir taisyklių neatitinka sporto salė, nėra sporto aikštyno, todėl sunkiau 
įgyvendinti kūno kultūros programas. Valgyklai trūksta patalpų - nėra maisto gaminimui skirtos 
patalpos. Biblioteka nuolat papildoma metodine ir grožine literatūra. Vadovėlių ir knygų išdavimą 

optimizuoja įdiegta MOBIS programa.  
 1.6. Mokinių pasiekimai: 

 1.6.1. Gimnazijos mokslo pirmūnai: 
 2 mokiniai mokslo metus baigė puikiais rezultatais, o 20 - labai gerai. 
 1.6.2. Pagrindinio ugdymo programą baigė 52 mokiniai. 
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 1.6.3. Vidurinio ugdymo programą baigė 55 abiturientai. Visi laikė brandos 
egzaminus 54   gavo brandos atestatus. 
 1.6.4. 2014-2015 m. m. brandos egzaminų rezultatai: 

 2014-2015 m.  m. valstybinių brandos egzaminų lyginamoji analizė (išlaikiusiųjų 
proc.): 

Lietuvių kalba 

Gimnazijoje Rajone 
16-100 16-35 36-85 86-100 16-100 16-35 36-85 86-100 

88 52,9 29,41 5,88 93,01 55,24 32,17 5,59 

 Z.Žemaičio gimnazijoje 
95,45 50 40,90 4,55 

Anglų kalba 
Gimnazijoje Rajone 

16-100 16-35 36-85 86-100 16-100 16-35 36-85 86-100 
100 19,51 63,41 17,07 100 20 64 16 

 Z.Žemaičio gimnazijoje 

100 25 60,42 14,58 
Rusų kalba 

Gimnazijoje Rajone 
16-100 16-35 36-85 86-100 16-100 16-35 36-85 86-100 

100 0 100 0 100 16 74,67 9,33 
 Z.Žemaičio gimnazijoje 

100 16,67 77,78 5,55 

Matematika 
Gimnazijoje Rajone 

16-100 16-35 36-85 86-100 16-100 16-35 36-85 86-100 
100 46,87 43,75 9,37 95,40 50,57 36,78 8,05 

 Z.Žemaičio gimnazijoje 
92,3 50 30,76 11,53 

IT 

Gimnazijoje Rajone 
16-100 16-35 36-85 86-100 16-100 16-35 36-85 86-100 

87,5 50 25 12,5 85,71 33,33 19,05 33,33 
 Z.Žemaičio gimnazijoje 

100 0 0 100 
Biologija 

Gimnazijoje Rajone 

16-100 16-35 36-85 86-100 16-100 16-35 36-85 86-100 
100 35 45 20 96,72 52,46 34,43 9,84 

 Z.Žemaičio gimnazijoje 
92,85 64,29 14,28 14,28 

Chemija 
Gimnazijoje Rajone 

16-100 16-35 36-85 86-100 16-100 16-35 36-85 86-100 

100 40 60 0 85,71 42,86 42,86 0 
 Z.Žemaičio gimnazijoje 

100 25 75 0 
Fizika 

Gimnazijoje Rajone 
16-100 16-35 36-85 86-100 16-100 16-35 36-85 86-100 

100 0 50 50 91,67 16,67 58,33 16,67 
 Z.Žemaičio gimnazijoje 
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100 12,5 75 12,5 

Istorija 
Gimnazijoje Rajone 

16-100 16-35 36-85 86-100 16-100 16-35 36-85 86-100 

100 40 56 4 98,95 47,37  50,53 1,05 
 Z.Žemaičio gimnazijoje 

100 38,24 61,76 0 
Geografija 

Gimnazijoje Rajone 
16-100 16-35 36-85 86-100 16-100 16-35 36-85 86-100 

100 25 62,5 12,5 96,88 56,25 37,50 3,13 

 Z.Žemaičio gimnazijoje 
100 63,63 36,36 0 

   

 2014-2015 m. m. mokyklinių brandos egzaminų rezultatai (proc.) 

Menai (laikė 4 mokiniai) 

Patenkinamas lygmuo (4,5,6) Pagrindinis lygmuo (7,8) Aukštesnysis lygmuo (9,10) 

0 0 100 

Technologijos (laikė 16 mokinių) 

Patenkinamas lygmuo (4,5,6) Pagrindinis lygmuo (7,8) Aukštesnysis lygmuo (9,10) 

6,25 6,25 87,5 

Lietuvių kalbos ir literatūros (laikė 4 pagr. sesijos ir 6 pakartotinės) 

Patenkinamas lygmuo (4,5,6) Pagrindinis lygmuo (7,8) Aukštesnysis lygmuo (9,10) 

88,88 11,11 0 

 Apibendrinant valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų analizę, darytina išvada, 
kad geriausiai išlaikytas, t.y. didžiausias procentas išlaikiusiųjų aukštesniuoju lygmeniu, yra 

mokykliniai menų – 100 proc.- ir technologijų – 87,5 proc. - egzaminai. Geriausiai išlaikytas 
valstybinis brandos egzaminas – fizika, kurį aukštesniuoju lygmeniu išlaikė 50 proc. mokinių.  
Maždaug po 10 proc. aukštesniąją ribą pasiekė/peržengė geografijos, biologijos, IT, anglų k. 

egzaminuose,  5 - 10 proc. -  matematikos ir lietuvių kalbos egzaminuose. Neišlaikiusių buvo tik 
lietuvių k. ir IT egzamine, kitų dalykų egzaminai išlaikyti 100 proc. Pagrindiniu lygmeniu išlaikė 

daugiausiai geografijos (62,5), istorijos (56), biologijos (45) , chemijos (60), rusų k. (100), anglų 
k. (63,41) egzaminuose. Patenkinamą lygmenį pasiekė daugiausia lietuvių k. (52,9), IT (50), 
matematikos (46,87) egzaminuose. Lyginant gimnazijos mokinių brandos egzaminų rezultatus su 

rajono vidurkiu pasakytina, kad dalyje atvejų mūsų mokinių, pasiekusių aukštesniojo lygmens 
rezultatų egzaminų metu, procentas didesnis už rajono vidurkį (geografija, istorija, fizika, chemija, 

biologija, matematika). Dalyje dalykų (lietuvių k.,  užsienio k., matematika, IT) mokyme ieškotina 
priemonių, padėsiančių didesniam kandidatų skaičiui pasiekti aukštesnįjį ir pagrindinį lygmenį. 
Lyginant su praeitų metų rezultatais galima pasidžiaugti  pagerėjusia menų ir technologijų brandos 

darbų rengimo kokybe.  
 1.6.5. Abiturientų stojimas: 

Iš viso: Universitetin

ės mokyklos 

Kolegijos Profesinės 

mokyklos 

Pastabos 

Iš viso 55  

 

27 (49%) 18 (32,7%) 5 (9%) 5 
(9%) 

1 savanoris, kiti dirba arba 
užsiima kita veikla 
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1.6.6. Mokinių pasiekimai olimpiadose,  konkursuose, varžybose: 
 Gimnazijoje  olimpiadose dalyvavo 132 mokiniai, rajone  - 67  ir  užėmė 29 prizines 
vietas. 13 mokinių dalyvavo respublikinėse olimpiadose ir konkursuose. Laimė ta   II vieta 

respublikiniame skaitovų konkurse (Justina Šapokaitė,  mokytoja A. Činčikienė). 4 mokiniai 
dalyvavo nacionaliniame virtualiame žiemos fantazijos konkurse ir gavo diplomus (mokytojas 

G.Nalivaika). OLIMPIS 2015 dalyvavo 62 mokiniai ir gauti  2 medaliai, 28 II laipsnio diplomai, 
42 – III laipsnio. 32 mokiniai dalyvavo tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“, 14 
mokinių dalyvavo anglų kalbos „Kalbų kengūroje“ (mokytoja Z. Karneckienė) , iš jų 10 mokinių 

apdovanoti diplomais, o16 – rusų kalbos „Kalbų kengūroje“ (mokytojos A. Karovackienė,            
T. Ščiogoleva, V.Urbonienė).Mokiniai puikiai pasirodė virtualioje  Aplinkosaugos olimpiadoje, 

gamtamokslinio raštingumo konkurse (mokytoja D. Gaidamavičienė). Ugdymo plėtotės centro 
padėkos raštu  apdovanota mokinių komanda už dalyvavimą tarptautinio projekto MARCH 
veikloje ir darbo parengimą konkursui „Gamtos tiriamieji darbai“ (mokytoja D. Gaidamavičienė ). 

Gimnazija trečią kartą už aktyvų dalyvavimą gamtosauginių mokyklų programoje apdovanota 
žaliąja vėliava. Kasmet mokytojos A. Karovackienės vadovaujami mokiniai sėkmingai dalyvauja 

Nacionaliniame piešinių konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“. Dainų ansamblis 
ir solistai, šokėjai apdovanoti Lietuvos Respublikos Seimo padėkomis už dalyvavimą ir  geros 
nuotaikos sukūrimą, už koncertą „Legenda“ Seimo atvirų durų valandose, minint Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 25-metį (vad. G. Šalna ir R. Grigianecienė). Šokių grupė „Bingo“ 
gavo sertifikatą-padėką už dalyvavimą  internacionaliniame folkloro festivalyje (vad. R. 

Grigianecienė). Mokiniai dalyvavo Lietuvos vartotojų instituto prevencinėje akcijoje  „Atidos 
tapatybės vagystėms savaitė“ ir gavo pagrindinį prizą – futbolo stalą. Lietuvos maironiečių 
draugijos padėkomis  draugijos 25-mečio proga už nuoširdžią veiklą apdovanoti mokiniai ir 

būrelio vadovė A. Krinickienė. Rajoniniame  dainuojamosios poezijos festivalyje-konkurse 
„Pavasario šaukliai 2015“ mūsų mokiniai tapo nugalėtojais. Teisinių žinių konkurso „TEMIDĖ“ II 

etape užėmė II vietą (vad. V. Cijūnėlienė). Olimpinio festivalio krepšinio varžybose  vaikinų 
komanda 1999 m. gimimo  užėmė  I vietą  rajone ir  zoninėse varžybose  II vietą (vad. M. 
Švereika). Rajoninėse štangos spaudimo varžybose - II vietą. Merginų ir vaikinų komandos 

merginų komandai draugiškose krepšinio 3x3 varžybose iškovojo I vietas, Lietuvos mokinių 
olimpinio festivalio rajoninėse lengvosios atletikos atskirų rungčių varžybose pirmąją vietą 

iškovojo vaikinų komanda, o trečiąją merginų (vad. D. Panavienė ir M. Švereika). 
 1.7.  Gimnazijos projektinė, kultūrinė veikla: 
 1.7.1. Projektinė veikla: 

 Dalyvauta nacionalinio visuomeninio pilietiškumo projekte ,,Kam to reikia?“ 
vykdyme (koordinatorė R. Razmienė), kurio metu mokiniai plėtė kompetencijas, saviraiškos 

galimybes susitikimuose su M. Romerio universiteto, Utenos kolegijos studentais, verslininkais, 
politikais. Sėkmingai pravesta Karjeros diena, kurios metu vyko susitikimai su kariais, karjeros 
specialistais. Mokiniai vyko į Švenčionėlių miesto įstaigas ir įmones, „matavosi“ savo tėvų 

profesijas. Mokytojų ir mokinių grupė vykdė projektą „Atvira mokykla“. Mokytojos A. 
Krinickienės vadovaujami maironiečiai aktyviai dalyvavo  „Debatų metodikos integravimas į 

formaliojo švietimo sistemą“. Pamokų metu mokytojai organizavo trumpalaikius tiriamuosius 
projektus: „Mano tėvai ir seneliai prisimena“ (I kl., istorijos mokytoja D. Uzialienė), „Gyvenimas 
dabar ir sovietinėje Lietuvoje“ (II kl., istorijos mokytojos O. Baranauskienė,  D. Uzialienė),  „ES ir 

Lietuva“ (istorijos mokytoja O. Baranauskienė),  „Orų stebėjimas“ (I kl., J. Guigienė), 
„Pedagoginė mokykla Švenčionėliuose“ (mokytoja D. Uzialienė), šeimos ekonomikos tyrimas 

(mokytoja J. Politienė) ir kt. 
 1.7.2. Kultūrinė, pažintinė veikla: 
 2014-2015 m.m. buvo organizuoti 36 kultūriniai, sportiniai, pažintiniai renginiai. 

Labiausiai įsimintini: gimnazijos diena, protmūšiai, viktorinos, sporto šventės, krepšinio, tinklinio, 
beisbolo varžybos,  advento vakarai,  šimtadienis, paramos akcijos („Žaislų dėžė“, „Rūbų spinta“, 

gerumo diena, maisto bankas). Bibliotekoje vyko baltų dienos, rašytojų datų minėjimai. Kasmet 
organizuojama Europos kalbų diena, Europos dienos minėjimas. Gimnazijoje rengtos teminės 

http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/wordpress/?p=5724
http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/wordpress/?p=5724
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mokinių darbų parodos. IV klasių mokiniai vyko į mugę „Mokymasis. Studijos. Karjera 2014“. I 
klasių mokiniai keliavo po Švenčionių rajoną. Gimnazijos mokiniai vyko į teatrus Vilniuje,  
lankėsi parodose. 

 1.8. Gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas: 
 1.8.1. Veiklos kokybės įsivertinimas: 

 Veiklos programos įgyvendinimo kiekybinė ir kokybinė analizė vyko nuolat ir 
keliais aspektais: kiekvieną mėnesį buvo aptariamos įgyvendintos/neįgyvendintos veiklos 

administracijos posėdžiuose, mokytojų susirinkimuose; mokslo metų pabaigoje patys mokytojai 
įsivertino vykdomą savo veiklą; metodinėse grupėse aptarė išsikeltų tikslų ir uždavinių 

rezultatyvumą, pateikė pasiūlymus veiklai tobulinti. Administracijos posėdžiuose analizuota 
mokinių ugdymo organizavimo, stebėsenos, pedagoginės priežiūros, vaiko gerovės komisijos, 
ugdymo karjerai, projektų įgyvendinimo, mokinių adaptacijos, neformaliojo ugdymo kokybės, 

pamokų lankomumo  ir kt. klausimai. Mokyklos veiklos vertinimą atliko mokyklos veiklos 
kokybės įsivertinimo grupė. Buvo atliktas platusis auditas,  giliau tirti rodikliai: 2.4.1. Vertinimas 

ugdymui,   2.4.2. Vertinimas ugdant, 4.2.1. Veikimas kartu. 
 

STIPRIOSIOS PUSĖS GALIMYBĖS TOBULINTI VEIKLĄ 

1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga 

 Gimnazijos bendruomenė patenkinta mokyklos 
indėliu ugdant asmenybes. Gimnazijoje 
sistemingai apibendrinami mokinių mokymosi 

rezultatai. Mokytojai taiko įvairias vertinimo 
metodikas, efektyviai naudoja IKT ir pan.  

4.3.1.  Asmeninis meistriškumas. Kompetencija 
Gimnazijoje vyrauja pozityvus profesionalumas  
- dauguma  mokytojų yra savo srities 

profesionalai ir jų veikla yra profesionali, 
kryptinga, turinti savitų bruožų. 

4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas   
Gimnazijos mokytojams būdingas reiklumas 
sau, dauguma mokytojų tinkamai ir lanksčiai 

siekia tobulinti savo profesinį meistriškumą 
4.2.3. Pedagoginė, psichologinė ir socialinė 

pagalba 
Gimnazijoje reglamentuota pagalbos mokiniui 
sistema, bendruomenės nariai žino, kur, kada ir 

į ką galima kreiptis. Skiriamas didelis dėmesys 
mokinių adaptacijai. 

Gimnazijoje ugdomas mokinių pasitikėjimas 
savimi, sudarytos sąlygos saviraiškai. 

  2.3.1. Mokymasis  

  Mokinių mokymasis turi rimtų trūkumų, yra 
vidutiniškas, neišskirtinis, jie nėra atsakingi už 
savo mokymąsi, tik dalis mokinių geba kelti 

tikslus, susirasti informaciją, spręsti savo 
mokymosi problemas, mokytis 

bendradarbiaujant, nepakankama praktinė 
veikla pamokose. 
Nors gimnazijoje yra sukurta mokinių pažangos 

vertinimo sistema, bet dalies mokinių, 
mokytojų ir tėvų nuomone, jos ne visada 

laikomasi. Nepakankamas individualios 
pažangos vertinimas, įsivertinimas.  Tobulintina 
pamokos refleksija. 

3.2.2. Mokymas(is) ne mokykloje 
 Mokyklos teritorijos (kiemas, želdiniai, 

aikštynai, poilsio zonos, muziejus)  naudojime, 
edukacinių išvykų (į gamtą, kultūros įstaigas, 
muziejus, įmones, valdžios institucijas ir pan.), 

tiriamųjų veiklų  organizavime  yra rimtų 
trūkumų. Nepakankamai pritraukiama lėšų 

dalyvaujant projektuose. 
4.2.1. Tėvų (globėjų) galimybių pažinimas ir 
didinimas  

Tėvų informavimo, švietimo sistema, tėvų 
galimybių pažinimo, jų įtraukimo į 

ugdomosios veiklos organizavimą yra 
vidutiniška. Mažas tėvų aktyvumas gimnazijos 
bendruomenės veikloje, trūksta tėvų 

iniciatyvumo. 
3.1.2. Pastatas ir aplinka  

Gimnazijos interjere, jo estetiškume, 
funkcionalume, ergonomiškume yra rimtų 
trūkumų (sporto salė, valgykla neatitinka 

higienos normų, rimto  remonto reikalauja I ir II 



6 
 

 
 

aukštas).  

1.8.2. Numatytos tobulintinos sritys:  

Gilinti mokinio asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo bei rezultatų  analizavimo  
sistemą: 

a) Laikytis ugdymo plane numatytų vertinimą reglamentuojančių  sprendimų (kriterijų 
aiškumo, terminų ir pan.) 

b)  Kiekvienam mokytojui siūloma rinkti pagrįstą informaciją apie mokinio pažangą. 

Metodinėse grupėse susitarti dėl mokinių pažangos fiksavimo  formos  ir  aptarimo  su  mokiniais.  
c) Dalyko mokytojams kiekvieno mokinio padarytą pažangą aptarinėti individualiai su 

mokiniais. (po skyriaus, temos, pusmečio). Tai padės mokiniams atlikti refleksijas, mokiniai 
mokysis įsivertinti ir palyginti savo dabartinius mokymosi  rezultatus  su  ankstesniais. 

      d) Teikti   mokiniui  ir  jo  tėvams  informaciją   apie     mokinio    daromą pažangą ir 

pasiekimus įvairiomis formomis ir būdais (komentaras, recenzija, paaiškinimas, tėvų susirinkimas, 
individualūs pokalbiai ir pan.). 

Gilinti bendradarbiavimo kultūrą, skatinant  bendruomenės narių lyderystę.  
1.8.3. Gimnazijos tikslai ir uždaviniai vykdomi, siekiant įgyvendinti šiuos prioritetus: 

           Prioritetui „Pamokos kokybės tobulinimas, ugdant įvairių gebėjimų ir polinkių vaikus, 
diegiant mokytis padedantį vertinimą ir įsivertinimą“ įgyvendinti buvo iškeltas tikslas -  

efektyvinant dalykinę, pedagoginę, psichologinę ir sveikatos ugdymo pagalbą įvairių polinkių ir 
gebėjimų mokiniams, formuojant saugią mokyklą, kurio pirmas uždavinys  - tobulinti pamokos 

organizavimo metodiką, ugdant gebėjimą mokytis, atsižvelgiant į skirtingų mokinių poreikių 
tenkinimo galimybes, formuojant saugią mokymosi aplinką ir palankų klasės (grupės) 
mikroklimatą. 2014-2015 m. m. adaptaciniai, diagnostiniai atskirų dalykų tyrimai I klasėse padėjo 

mokytojams identifikuoti mokinių pasiekimų lygmenis, pakoreguoti ilgalaikius planus bei 
pagilinti pagalbos mokiniui strategijas. Mokymosi sutarčių patobulinimas III klasių mokiniams 

pagerino lankomumą III klasėse. Vyko individualus darbas su mokiniais, stokojančiais mokymosi 
motyvacijos ar nesilaikančiais mokinio elgesio taisyklių. Išplėstiniame VGK ir mokytojų posėdyje 
„Specialiųjų poreikių turinčių mokinių bendrųjų gebėjimų ugdymas“ buvo numatytos priemonės 

kitiems mokslo metams dirbant su spec. poreikių mokiniais, aptarta darbo patirtis, išsiaiškintos 
problemos ir numatyta veikla joms spręsti. Daug dėmesio buvo skirta mokiniams, kurie turėjo 
mokymosi sunkumų. Bendradarbiaujant dalykų mokytojams su VGK pavyko mokiniams pasiekti 

geresnių rezultatų. Ypatingas dėmesys buvo skirtas ir gabiems mokiniams. Organizuojami 
konkursai, protmūšiai, viktorinos.  Mok iniai buvo tikslingai nukreipti dalyvauti olimpiadose, 

konkursuose, projektuose. Džiaugiamės jų laimėjimais. Vyko individualios konsultacijos ir klasės 
valandėlės mokymosi ir profesinio informavimo klausimais. Tai padėjo III klasių mokiniams 
tikslingiau pasirinkti mokomuosius dalykus, o dauguma abiturientų gavo patarimų renkantis 

profesiją. Metodinėse grupėse išanalizuoti mokinių veiklos pamokoje vertinimo ir įsivertinimo 
būdai, kurie apibendrinti metodinėje taryboje ir paskatinta pasidalinti gerąja patirtimi gimnazijos 

metodinės veiklos tinklaraštyje. Mokytojai pravedė 17 atvirų pamokų, nemažai kolegų 
pasinaudojo jų patirtimi. Dalyje pamokų mokytojai taikė įsivertinimo strategijas, organizavo 
refleksiją. Metodų mugėje buvo praktiškai išbandyti, o vėliau ir pritaikyti pamokose įvairūs 

metodai. Klube „Diagnozė-mokytojas“ buvo aktyviai dalijamasi inovacijomis, seminarų 
medžiaga. Mokslo metų pabaigoje mokytojai įsivertino savo veiklos kokybę, numatė jos 

tobulinimo sritis. VA grupė vykdė tyrimą apie diferencijavimą pamokose ir skiriant namų darbus. 
Tyrimo rezultatai pristatyti bendruomenei: mokytojų tarybai, mokinių srautiniuose 
susirinkimuose, tėvams. Mokinių poreikių neformaliajam švietimui tyrimo metu išsiaiškinta, 

kokių neformalaus ugdymo programų mokiniai norėtų ateityje. Taip pat sudarytas socialinis pasas 
pristatytas mokytojams, atkreipiant dėmesį į individualius mokinių poreikius, kartu gerinant 

gimnazijos mikroklimatą. Vykdant patyčių prevencijos programos įgyvendinimo tyrimą I klasėse 
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išsiaiškintos patyčių rūšys, pateiktos rekomendacijos I klasių mokiniams, klasių vadovams. 
Draugų dienose mokiniai patys organizavo savaitės renginius – pagerėjo mikroklimatas klasėse. 

Siekiant gerinti pamokų lankomumo ir vėlavimo prevencijos įgyvendinimą (II uždavinys) 

nemažas dėmesys buvo skiriamas  prastai pamokas lankančių ir sistemingai vėluojančių mokinių 
stebėsenai. Vykdant diskusijas, pokalbius, organizuojant „apvaliuosius stalus“ buvo išsiaiškintos 

pabėgimų, prasto lankomumo, vėlavimų priežastys, organizuota individua li pagalba atskiriems 
mokiniams. Klasių vadovų metodinės grupės posėdyje paskirstytos vadovų valandos, dirbant su 
klase, aptartos priemonės pamokų lankomumui gerinti. VGK inicijuota pamokų lankomumo 

gerinimo tvarkos laikymosi stebėsena pagerino pamokų lankomumo statistiką, nes klasių vadovai, 
mokytojai laikėsi lankomumo tvarkos nuostatų. Atliktas tyrimas apie pamokų lankomumo ir 

mokymosi rezultatų sąsajas III klasėse siekiant išsiaiškinti pamokų lankomumo ir mokymosi 
rezultatų ryšius. Organizuoti III klasių mokinių ir jų tėvų susirinkimai „Lankomumas ir pažanga – 
tai sėkmės formulė“; pasiekta, kad didžioji III klasių mokinių ir jų tėvų dalis  įsigilino į pamokų 

lankomumo gerinimo tvarką ir lankomumas pagerėjo: nepateisintų pamokų skaičius sumažėjo 10 
proc. 

Siekiant pamokos kokybės buvo užsibrėžta ir stiprinti mokinių ir mokytojų bendravimo ir 
bendradarbiavimo įgūdžius, tobulinti mokinių ir mokytojų dialogą. Mokslo metų pradžioje 
gimnazijoje aptarti sėkmingo mokymosi būdai, vertinimo kriterijai, atsiskaitymo terminai bei 

sudarytos taisyklės - susitarimai, kurių laikymasis turėjo įtakos stiprinant  mokinių ir mokytojų 
dialogą. Diagnostiniai lietuvių kalbos ir matematikos įgūdžių bei gebėjimų testai leido  

identifikuoti mokinių pasiekimų lygmenis, atsižvelgiant į tai pakoreguoti ilgalaikiai lietuvių 
kalbos ir matematikos planai, metodinėse grupėse aptartos pagalbos mokiniui strategijos. Spalio 
mėnesį vyko koncentrinis I klasėse dirbančių mokytojų posėdis, kuriame aptartos pagalbos 

mokiniui strategijos, socialinės, psichologinės I-ų klasių mokinių problemos. Ne vienus metus 
vykstantys koncentriniai I klasėse dirbančių mokytojų posėdžiai turi įtakos mokinių ir mokytojų 

bendravimo ir bendradarbiavimo kokybei. Vyko ir I klasių mokinių tėvų susirinkimas ,,Vaikas 
naujoje mokykloje“. Jo metu tėvai supažindinti su gimnazijoje vaikui keliamais reikalavimais, 
pateikta informacija apie gimnazijoje organizuojamus didaktinius užsiėmimus, gimnazijos 

tradicijas. I-II klasių mokiniams pateikta atmintinė ,,Dešimt žingsnių sėkmingo mokymosi link“. 
Joje koncentruotai nurodyta, kaip planuoti laiką, kaip atrinkti medžiagą, kaip atlikti namų darbus, 

kur kreiptis ištikus nesėkmei. I pusmetį kai kuriose klasėse vyko valandėlės, skirtos socialinių 
įgūdžių formavimui/si. Jas organizavo patys mokiniai. Gimnazijoje šiek tiek sumažėjo patyčių, 
mokinio taisyklių pažeidimų. Nuolat gimnazijoje vyko tinkamo elgesio pamokos - konsultacijos 

mokiniams, turintiems polinkį pažeisti mokinio taisykles. Jas organizavo pagalbos mokiniui 
specialistai. Konsultacijose dalyvavo mokiniai, gavę dvi - tris pastabas dienyne, buvę izoliuoti ar į 

konsultacijas nukreipti mokytojų. Tokia veikla pakankamai rezultatyvi  -  4 proc. konsultacijose 
dalyvavusių mokinių elgesys pagerėjo. Pateikti faktai rodo gimnazijos bendruomenės rūpinimąsi 
pamokos, mokinių ir mokytojų dialogo kokybe. 

 Prioriteto teigiamo mokyklos įvaizdžio formavimas 2014-2015 m. m. įgyvendintas 
formuojant patrauklios ir veiklios gimnazijos įvaizdį, plėtojant mokinių, mokytojų, tėvų, socialinių 

partnerių partnerystę. Buvo siekiama tobulinti bendruomenės narių ir visuomenės informavimo 
kultūrą, pristatant gimnazijos veiklą bei pasiekimus.  2014 – 2015 m. m. Švenčionėlių Mindaugo 
gimnazijoje per mokslo metus įvyko 60 renginių, užsiėmimų, išvažiuojamųjų pamokų – projektų, 

olimpiadų ir kitų veiklų, skirtų patrauklios ir veiklios gimnazijos įvaizdžio kūrimui. Sėkmingiausi 
renginiai, kuriuose dalyvavo daug tėvų, soc. partnerių – tai gimnazijos gimtadienis ir „Judesio 

pagauti“,  ,,Žvaigždžių lietus“. Sėkmingai pradėtas vykdyti „Šauniausios klasės“ konkursas, 
kuriuo skatinamas mokinių iniciatyvumas, motyvacija, aktyvumas, lyderystė. „Protmūšių“ 
turnyruose dalyvavo mokiniai, mokytojai, tėvai – pagilėjo bendravimas, augo 

bendruomeniškumas. Atlikti mokinių ir tėvų nuomonės tyrimai „Kas gerai yra Švenčionėlių 
Mindaugo gimnazijoje“, kurių rezultatai apibendrinti ir panaudoti tobulinant veiklą. Viešinama 

parama gimnazijai ir reiškiamos padėkos už paramą pagilino ryšius su socialiniais partneriais. 
Taip pat organizuotos viešos akcijos miestelyje bei didesni renginiai (valstybinės šventės, 
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koncertai, parodos, susitikimai) kartu su Švenčionėlių KC ir miesto biblioteka, bažnyčia. Nors ir 
mokinių skaičius sumažėjo, tačiau turime kuo pasidžiaugti: gimnazijoje olimpiadose dalyvavo  - 
132, o rajone – 67 mokiniai, konkurse „Olympis“ – 62, gauti 2 medaliai ir 29 prizinės vietos: 28 II 

laipsnio diplomai, 42 – III laipsnio diplomai. Vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis 
2015“ diplomus gavo 6 mokiniai. „Kalbų kengūros“ konkurse 6 mokiniai apdovanoti Auksinės 

Kengūros diplomu, 3 -  Sidabrinės Kengūros diplomu ir 3 – Oranžinės Kengūros diplomu. 2 
mokiniai baigė Fotono ir 1 Jaunųjų matematikų mokyklą. Daug pasiekimų sporte: krepšinio 
zoninėse varžybose su Ignalinos rinktine komanda – I vieta, lengvosios atletikos varžybose rajone 

vaikinai užėmė  I vietą, merginos - trečiąją. „Temidės“ konkurse – II vieta. 13 mokinių dalyvavo 
respublikinėse olimpiadose ir konkursuose: II vieta skaitovų konkurse, IV vieta filosofijos 

olimpiadoje ir VI vieta etikos konkurse. Dalyvauta prevencinėje akcijoje prieš korupciją – gautas 
apdovanojimas – futbolo stalas. Gauta trečia Žalioji vėliava. Formuojant  patrauklios ir veiklios 
gimnazijos įvaizdį informacija buvo pateikiama  įvairiomis formomis ir įvairiose erdvėse. 

Informacija apie gimnazijos veiklą buvo aktyviai viešinama rajono  ir respublikos spaudoje,  
pateikiama virtualioje erdvėje: gimnazijos tinklaraštyje „Salve“, mokytojų metodinės veiklos 

tinklaraštyje „Metodinis avilys“, bibliotekos tinklaraštyje, gimnazijos interneto svetainėje, 
gimnazijos paskyroje Facebook socialiniame tinkle, el. dienyne TAMO. Rašyta apie ,,Samsung“ 
projektą, pasiekimus ir kitas veiklas. Pasiekimai viešinami ir gimnazijos stenduose. Įvaizdžio 

kūrimo grupė parengė atmintinę „Kodėl verta mokytis Švenčionėlių Mindaugo gimnazijoje?“, 
kuriame pateikti konkretūs argumentai, motyvuojantys rinktis mokytis mūsų gimnaziją. 2014-

2015 m. m. vykdytas projektas ,, Atvira mokykla“ - vyko dvi išvažiuojamosios pamokos. 
Mokytoja Alė Krinickienė vedė tautosakos pamoką Linkmenyse „Liaudies daina- širdies atgaiva“, 
o Vilė Urbonienė ,,Ąžuolai žaliuos žemėj Lietuvos“ Jukiškės kaime ir Jodyno miške prie partizanų 

žeminės. I klasių mokiniai edukacinėse išvykose po mūsų rajoną susipažino su gimtinės istorija, 
kultūra, gamtos objektais. 2014-2015 m.m. atidengta paminklinė lenta mūsų kraštiečiui Č. 

Kudabai. Gimnazijoje vyko rajono mokinių konferencija „Donelaitis mūsų darbuose“, skirta 300-
osioms K. Donelaičio metinėms. Pirmą kartą organizuota Visuomenės diena, jau tradicija tampa 
Karjeros dienos. Organizuota atvirų durų diena būsimiems mokiniams ir jų tėvams, kurioje 

pateikta informacija apie gimnazijos veiklą, ugdymosi galimybes. Tai sudarė galimybę su 
gimnazijos veikla ir pasiekimais susipažinti visiems besidomintiems asmenims. Mokinių 

pasiekimai, mokytojų triūsas ir pasiaukojimas davė tikrai didelių rezultatų.  
 
 

II. FILOSOFIJA 

 

 2. Visų mūsų lūkestis ir rūpestis – vaikams patraukli gimnazija, garantuojanti 
ugdymo kokybę, ieškanti naujų metodų vaikų gebėjimams ugdyti, sudaranti visiems lygias 
galimybes lavintis pasirinktoje srityje, ugdanti mokinių dvasines vertybes, tautinę  savigarbą, 

kūrybiškumą, kritinį mąstymą ir atsakingumą, siekianti išlikti erdve, padedančia atsiskleisti 
bendruomenės narių gebėjimams ir poreikiams. 

 

III. VIZIJA 

 

 3. Eiti patiems ir vesti mokinius į informacinę visuomenę: 
 3.1. Mokyti ir mokytis gyventi neidealioje visuomenėje. 

 3. 2. Ugdyti ir ugdytis gebėjimą ir norą mokytis visą gyvenimą. 
 3.3. Ugdymo procese būti atviriems, išsaugoti asmenybės integralumą ir tvirtus 
dorinius pagrindus. 

IV. MISIJA 

 4. Gimnazija – demokratiška, moderni mokykla, siekianti aukštos ugdymo(si) 

kokybės, teikianti mokiniams visapusišką išsilavinimą, atsakingai vertinanti mokslą ir darbą. Tai 
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visuomenei atvira mokykla, kurioje ugdoma dora, visapusiška, harmoninga  asmenybė, atsakingas 
šalies pilietis, gebantis įgytas žinias pritaikyti praktikoje. 

 

V. VERTYBĖS 

       5. Mokslas, dvasinis komfortas, veiklos tikslingumas, atsakomybė, pagarba, 

pasitikėjimas, elgesio kultūra, ekologinė kultūra, sveika gyvensena. 
 

VI. PRIORITETINĖS SRITYS 

 

 6. Ugdymo ir ugdymosi kokybės tobulinimas. 

 
VII. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 
 7. Tobulinti ugdymo ir ugdymosi procesą, jo organizavimą: 
 7.1. efektyvinti skirtingų vaikų ugdymą, orientuojantis į jų poreikius ir gebėjimus;  

 7.2.  įvairinti veiklų įsivertinimo procesą  ir gilinti mokinių atsakomybę, siekiant 
pažangos. 

 8. Kurti sėkmės kultūros politiką, gerinant bendruomenės tarpusavio ryšius ir ryšius 
su socialiniais partneriais, tėvais, visuomene: 
 8.1.  puoselėti   kolegialų grįžtamąjį ryšį, lyderystę; 

 8.2.  tobulinti socialinę partnerystę.   
 

III. PRIEMONIŲ PLANAS 

 

 9. Tikslas  - Tobulinti ugdymo ir ugdymosi procesą, jo organizavimą. 

 9.1. Uždavinys  -  Efektyvinti skirtingų vaikų ugdymą, orientuojantis į jų poreikius ir 
gebėjimus:  

 

Įgyvendinimo  
priemonės 

Data Atsakingi 
vykdytojai 

Įgyvendinimo 
vertinimo kriterijai 

Refleksija 

Visų dalykų mokyklinio 

etapo olimpiadų 
organizavimas, gabių 
mokinių parengimas 

konkursams (kalbų,  
meninio skaitymo, etikos, 

Č.Kudabos geografijos, ES  
jaunųjų mokslininkų,  
„Kovų už laisvę ir netekčių 

istorija“, gamtamoksliniams 
ir  kt.)  

2015-

2016 

Dalykų 

mokytojai 
Vadovai 

Prizines vietas 

rajone laimės  45 -
50% dalyvaujančių 
mokinių (buvo 43%) 

Mokytojų 

susirinkimai, 
informacija 
svetainėje 

http://www.gi
mnazija.svenci

oneliai.lm.lt, 
stendai 

Individualios ir grupinės 

konsultacijos gabiems ir 
turintiems  mokymosi 
sunkumų mokiniams 

mokymosi ir profesinio 
informavimo klausimais 

2015-

2016 

R. Razmienė 

D. Uzialienė 
Dalykų 
mokytojai 

 

Tikimasi, kad 

pagrindinį lygmenį 
pasieks 45-50% III-
IV klasių mokinių  

(buvo 41%) 

Mokytojų 

susirinkimai, 
administraci-
jos posėdis 

Organizuota bibliotekos ir 

skaityklos veikla, 
mokiniams, mokytojams  

2015-

2016 

A. Lapėnienė 

M. Janutienė 

Visi gimnazijos 

mokiniai mokės 
naudotis skaityklos 

Mokytojų 

susirinkimai, 
informacija 

http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/
http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/
http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/
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(pagal atskirą planą) ir bibliotekos 

fondais, laiku gaus 
kvalifikuotą 
dalykinę, metodinę ir 

kt. pagalbą 

svetainėje 

http://www.gi
mnazija.svenci
oneliai.lm.lt, 

stendai  

Adaptaciniai, diagnostiniai 

atskirų dalykų tyrimai I 
klasėse 

2015 m. 

rugsėjo 
III-IV 

sav. 

I klasių 

vadovai, 
matematikos, 

kalbų 
mokytojai 

Identifikuoti 

mokinių pasiekimų 
lygmenys, 

pakoreguoti 
ilgalaikiai lietuvių ir 
užsienio k., 

matematikos planai, 
aptartos pagalbos 

mokiniui strategijos. 

Koncentrinis I 

klasėse 
dirbančių 

mokytojų 
posėdis, 
administraci-

jos posėdis 

Koncentrinis mokytojų, 
dirbančių I klasėse, posėdis 

2015-10-
07 

Klasių vadovų 
metodinės 
grupės 

pirmininkas 

Aptartos pagalbos 
mokiniui strategijos; 
dauguma mokytojų, 

dirbančių I klasėse, 
žino socialines, 

pedagogines, 
psichologines I 
klasių mokinių 

problemas 

Mokytojų 
susirinkimas 
I klasių tėvų 

susirinkimas 

Metodinių grupių posėdžiai 
„Mokymosi motyvacijos 

stiprinimas bei mokinių 
įgytų žinių taikymas“ 

2015 m. 
lapkričio 

I-II sav. 

Metodinių 
grupių 

pirmininkai 

Pasidalinta gerąja 
patirtimi apie 

motyvacijos 
stiprinimo strategijas 

ir kiekviena MG 
pateikia po 3-5 
pavyzdžius, kaip 

pritaikyti įgytas 
žinias praktikoje, 
kurie paviešinti 

Metodiniame avilyje 

Metodinis 
avilys 

 

Netradicinio mokymo(si) 
diena 

2016-04-
01 

Projektų, 
būrelių 

vadovai 

Dalyvaus apie 25% 
aktyvių mokinių ir 

apie 70% pasyvių 
stebėtojų, kurie 

susipažins su 
būrelių, projektų 
veiklomis 

Mokytojų 
susirinkimas, 

straipsnis, 
http://www.gi

mnazija.svenci
oneliai.lm.lt 
 

Pagalbos mokiniams 

organizavimas: „Mokinys 
mokiniui“, mokytojų, 

pagalbos specialistų 
konsultacijos  

2015-

2016 

D. Uzialienė Sistemingai 

organizuota įvairi 
pagalba padės 

mokiniams, 
turintiems mokymosi 
sunkumų, įveikti 

mokymosi spragas. 
Tikimasi, kad 

sumažės bent 5-10%  
nepatenkinamų 
įvertinimų II pusm. 

Mokytojų 

susirinkimai, 
mokinių 

tarybos ir 
VGK 
posėdžiai 

http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/
http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/
http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/
http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/
http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/
http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/
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IKT strategijos diegimas  

(pagal atskirą planą) 

2015-

2016 

Darbo grupė Parengtas Google 

diske gabiems 
vaikams užduočių 
bankas; susistemin-

tas,  planingas IKT 
naudojimas sudarys 

sąlygas efektyviau ir 
tikslingiau išnaudoti 
IKT išteklius 

Mokytojų 

susirinkimai, 
metodinės 
tarybos, 

administraci-
jos posėdžiai, 

kl. „Diagnozė 
–mokytojas“ 
 

 Sudaryti sąlygas mokinių 
individualiems gebėjimams 
atsiskleisti per netradicines 

edukacines erdves, žinių 
praktinį pritaikymą 

„Mokymo(si) be sienų“ 
diegimas“ 
 (pagal sudarytą grafiką) 

2015-
2016 

Z. Karneckienė 
Vadovai 

Netradicinėse 
edukacinėse erdvėse  
pravesta 10-15  

pamokų per pusmetį  

Mokytojų 
susirinkimai, 
sėkmių 

istorijos 
„Metodiniame 

avilyje“ ir 
spaudoje, 
http://www.gi

mnazija.svenci
oneliai.lm.lt 

Vykdyti mokinių poreikių 

tenkinimo tyrimus  

2015-

2016 

VA 

Vadovai 
Pagalbos 
mokiniui 

specialistai 

Išsiaiškinti mokinių 

poreikių tenkinimo 
aspektai, 
pakoreguota 

pagalbos mokiniui 
sistema, NŠ ir kt. 

veiklos 

Mokytojų 

tarybos 
posėdžiai 

Organizuoti  Mokytojų 
tarybos posėdžius: 
1. Dėl Mokytojų tarybos 

sekretoriaus rinkimo.  
2. Dėl rinkimų į Gimnazijos 

tarybą. 
3. Dėl mokinių, kuriems 
buvo skirti papildomi 

darbai,  pasiekimų. 
4. Dėl administracijos 

veiklos įsivertinimo 
ataskaitos 
5. Dėl IKT strategijos 

įgyvendinimo 
6. Dėl palankios 

ugdomosios aplinkos 
kūrimo (veiklos programa, 
ugdymo planas, mokymas 

socialinių įgūdžių 
programos klasėje) 2015-

2016 m. m. 
7. Dėl organizacinių 
klausimų (Rugsėjo 1- osios 

šventė, dokumentacijos 
pateikimo terminai, 

Gimnazijos tarybos ir pan.) 

 
 
2015-08-

28 

 
 
Vadovai 

 
 
Aptartas ugdymo 

planas, veiklos 
planas, ugdymo 

organizavimas 
socialinių įgūdžių 
ugdymo programos 

klasėje ir priimti 
sprendimai 

 
 
Administraci-

jos, Metodinės 
tarybos ir 

VGK 
posėdžiai 

http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/
http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/
http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/
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1. Dėl mokinių mokymosi 

pasiekimus lemiančių 
veiksnių (mikroklimatas 
pamokoje, pamokų 

lankomumas, mokytojo 
įtaka (planingumas, 

reikalavimai, atsakomybės 
ugdymas, vertinimas ir 
įsivertinimas ir pan.), tėvų 

įtraukimas į pažangos siekį).  
2. Dėl I pusmečio rezultatų 

apibendrinimo 
3. Dėl strateginio plano 
pristatymo 

3. Dėl organizacinių 
klausimų 

2016-01-

26 

Palyginamoji 

pažangumo, pamokų 
lankomumo rezultatų 
analizė, pamokų 

stebėjimo analizė, 
VA išvados sudaro 

prielaidas priimti 
sprendimus, kaip 
pasiekti, kad  II 

pusmetyje  bent 5-
10% mokinių 

pasiektų pažangos  
(sudarant IUP, 
koreguojant 

ilgalaikius planus, 
organizuojant 

konsultacijas ir pan.) 

1. Dėl gimnazijos veiklos 
kokybės ataskaitos 

2. Dėl vidurinio ugdymo 
programos baigimo 
3. Dėl organizacinių 

klausimų 

2016-05-
25 

Aptarta gimnazijos 
veikla sudarys 

sąlygas naujam 
veiklos planui 
numatyti tobulintinas 

sritis 

1. Dėl I ir III klasių mokinių 
kėlimo  

2. Dėl ugdymo plano 
koregavimo, veiklos 
programos 2016-2017 m. m. 

pristatymo 
3. Dėl organizacinių 

klausimų 

2016-06- Priimti reikalingi UP 
sprendimai leis 

tobulinti ugdymo 
organizavimą. 
Atlikta palyginamoji 

I ir II pusmečių 
analizė sudarys 

prielaidas planuoti 
mokinių pažangai 
nukreiptas strategijas 

(UP, Veiklos planas, 
MT veikla ir pan. 

Išplėstinis VGK ir mokytojų 

posėdis „Specialiųjų 
poreikių turinčiųjų mokinių 
bendrųjų gebėjimų 

ugdymas“  

2015-09-

04 

VGK 

 

Numatytos veiklos, 

priemonės kt., 
dirbant su spec. 
poreikių mokiniais. 

Aptarta darbo 
patirtis, išsiaiškintos 

problemos ir 
numatyta veikla 
joms spręsti 

Administraci-

jos posėdis 

Konsultuoti mokytojus  

specialiųjų programų, IUP 
sudarymo, darbo 

organizavimo su spec. 
poreikių ir turinčiais spragų 
mokiniais  klausimais ir 

aptarti su jais šių mokinių 
pasiekimus 

Esant 

poreikiui 

VGK Aptarta pažanga, 

išsiaiškintos 
problemos, 

sunkumai, 
numatytos 
priemonės jiems 

likviduoti – bent 
80% spec. poreikių 

VGK 

posėdžiai, 
pasitarimai 
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mokinių pasieks 

pažangą 

 Sudaryti sąlygas 
mokiniams, turintiems 

specialiųjų poreikių,  
mokytis pagal pritaikytas ar 
individualias programas 

 

2015-
2016 

 

Pagalbos 
mokiniui 

specialistai 

Sistemingai stebėti 
šių mokinių poreikių 

tenkinimą, kas 2 
mėn. aptarti su 
mokytojais jų 

pasiekimus. 

VGK 
posėdžiai, 

pasitarimai 

Konsultuotis su dalykų 
mokytojais apie naujai 

atvykusių mokinių 
patiriamus mokymosi 
sunkumus. 

I 
pusmetis 

Pagalbos 
mokiniui 

specialistai 
 

Pateikiamos 
rekomendacijos 

mokytojams,  kaip 
padėti naujai 
atvykusiems 

mokiniams įveikti 
mokymosi sunkumus  

VGK 
posėdžiai 

Sudaryti  IUP su mokymosi 

spragų turinčiais mokiniais   
(po diagnostinių 
patikrinimų, I pusmečio ar 

ilgo nelankymo) 

2015-

2016 

D. Uzialienė Suderinti planai 

padės mokytojui ir 
mokiniui efektyvinti 
dialogą, siekti 

pažangos, 80% tokių 
mokinių pasieks 

pažangą 

VGK 

posėdžiai 
 

Stebėti mokinius, kuriems 
sudaryti IUP spragų 
likvidavimui (po 

diagnostinių patikrinimų, po 
I pusmečio, mokymo 

namuose) ir, esant reikalui, 
organizuoti mokymosi 
pagalbą 

 

2015-
2016 
 

D. Uzialienė 
 

Efektyvės 
individuali pagalba 
mokiniui, mokiniai 

mokysis planuoti 
laiką, augs jų 

motyvacija ir 80% 
pasieks pažangą  
 

Administraci-
jos posėdžiai, 
VGK posėdis 

 

 Individualus darbas ir esant 
poreikiui, „apskritieji stalai“ 

su mokiniais (jų tėvais), 
stokojančiais mokymosi 

motyvacijos, nesilaikančiais 
mokinio elgesio taisyklių  

2015-
2016 

VGK  Sumažės bent 5% 
pastabų II pusm. 

lyginant su I pusm. 
Numatytos darbo 

strategijos 
individualiam darbui 
su tokiais mokiniais.    

Todėl  bent 15% 
mokinių pagerės 

pažangumas  (pereis 
iš nepatenkinamo į 
patenkinamą, iš 

patenkinamo 
lygmens į 

pagrindinį). 
 

VGK 
posėdžiai, 

individualūs 
pokalbiai su 

klasių 
vadovais, 
mokytojais, 

tėvais 

II klasių užsienio kalbų 
mokymosi lygių  

nustatymas 

2016 m. 
balan-

džio 
mėn. 

A. 
Karovackienė 

Įvertinti ugdymo 
turinio pritaikymo 

įvairių gebėjimų 
mokiniams 

rezultatai, sudarytos 

Administraci-
jos posėdis 
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III klasių užsienio 

kalbų mokymo 
grupės 

Paskaitų ir praktikumų  

( klasių valandėlių) I-II  
klasių mokiniams ciklas 
apie mokymosi stilius, 

mokymosi strategijas ir 
laiko planavimą 

 

I pusm. Pagalbos 

mokiniui 
specialistai 
Klasių vadovai 

(I-II kl.) 

Visi mokiniai (I kl.) 

išsitiria mokymosi 
stilius, jiems 
pateikiamos 

rekomendacijos, 
kaip mokytis, kaip 

planuoti mokymąsi, 
kad pasiektų 
pažangą.  I klasių 

mokinių 
pažangumas, 

lyginant su 8 kl. 
pasiekimais, kris tik 
kai kurių mokinių. O 

pagrindinį lygį 
pasieks 52-55%  II 

klasių mokinių 
(buvo 49%) 

Mokymosi 

ataskaitų (I 
pusmetis) 
analizė 

Profesinio švietimo sistemos 
efektyvinimas 

 

2015-
2016 

R. Razmienė 
Klasių vadovai  

Atnaujinta profesinio 
švietimo sistema 

sudarys galimybes 
tikslingiau pasirinkti 

daugumai II klasių 
mokinių 
mokomuosius 

dalykus, sudarant 
vidurinio ugdymo 

individualius planus 
(mažiau keis dalykus 
ir kursus nuo 72 iki 

50), o dauguma 
abiturientų gaus 

konsultacijas, 
renkantis profesiją 
 

 
II klasių 

vadovų ir 
administraci-

jos posėdis, 
stendinė inf., 
http://www.gi

mnazija.svenci
oneliai.lm.lt 

Mokinių poreikių ugdymo 

karjerai konsultavimo 
klausimais (II kl.) tyrimas 

2015 m. 

gruodis 

R. Razmienė Išsiaiškinta, ar  

gimnazijoje vykstan-
tis profesinis 

informavimas yra 
naudingas ir ar, 
sudarant IUP, 

dalykus mokiniai 
renkasi pagal norimą 

profesiją. 
 

II klasių 

vadovų ir 
administraci-

jos posėdis 

Organizuoti Metodinės 
tarybos veiklą, skirtą 

pamokos planavimui, 
aktyvios mokinių veiklos 

2015-
2016 

Z. Karneckie-
nė 

Pagilintas pamokų 
planavimas  - apie 

85% mokytojų   
pamokų  uždavinys 

Metodinis 
avilys,  

Kl. „Diagnozė 
mokytojas“, 

http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/
http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/
http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/
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efektyvinimui  ir pan. 

(pagal Metodinės tarybos 
planą) 

siejasi su rezultatu; 

gerės bendradarbia-
vimas – aplankytos 
daugumos mokytojų 

po 1-3 pamokas, 
paviešintos sėkmės 

istorijos 

http://www.gi

mnazija.svenci
oneliai.lm.lt 

Organizuoti II klasių 
mokinių išvyką į JAV 

ambasadą 

2015 m. 
gruodžio 

mėn. 

J. Diatlova Išvykoje dalyvaujan-
tys II klasių mokiniai 

pagilins anglų kalbos 
gebėjimus ir 
susipažins su 

užsienio valstybės 
institucijos veikla 

mūsų šalyje 

Mokytojų 
susirinkimas 

http://www.gi
mnazija.svenci
oneliai.lm.lt 

Organizuoti Savaites be 
namų darbų 

2015 m. 
lapkritis 
2016 m. 

balandis 

A. Činčikienė Gerėja laiko vadyba 
ir aktyvėja  veikla 
pamokose 

Mokinių 
tarybos 
posėdžiai 

Organizuoti  Atvirų durų 
dieną 

2016-05 Vadovai Būsimiesiems 
mokiniams, jų 

tėvams pristatoma 
gimnazijos ugdomoji 
aplinka, auga 

pasitikėjimas 
gimnazija 

Mokytojų 
susirinkimas 

Organizuoti kvalifikacijos 

tobulinimo renginius 
gimnazijoje efektyvios 
komunikacijos temomis, 

aktualiais pedagogikos, 
didaktikos ir kt. klausimais 

2015-

2016 

Vadovai Įvykę bent 1-2  

kvalifikacijos kėlimo 
renginiai (seminarai, 
išvykos) 

mokytojams 

Mokytojų 

susirinkimai 

  

 9.2.Uždavinys -  įvairinti veiklų įsivertinimo procesą ir gilinti mokinių atsakomybę, 
siekiant pažangos: 

 

Įgyvendinimo  
priemonės 

Data Atsakingi 
vykdytojai 

Įgyvendinimo 
vertinimo kriterijai 

Refleksija 

Vykdyti gimnazijos veiklos 
kokybės įsivertinimą: 

1. Mikroklimatas pamokoje 
 

2. Mokinių konsultavimo 
veiksmingumas ir 
atsakomybė 

 
3. Mokymosi stilių taikymas 

pamokoje ir mokantis 
namuose 
 

4. Ugdymo diferencijavimas 
ir individualizavimas  

 
 

2015 m. 
lapkritis 

2015 m. 
gruodis 
 

 
2016 m. 

sausis 
 
 

2016 m. 
vasaris 

VA Tikslingai panaudotos 
veiklos kokybės 

įsivertinimo išvados 
koreguojant, 

planuojant gimnazijos 
veiklos kryptis 

Mokytojų 
tarybos 

posėdis 2016-
05-26 

http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/
http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/
http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/
http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/
http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/
http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/
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5. Karjeros ugdymo tyrimas 
 
6. Pasididžiavimo mokykla 

 

 

2016 m. 
kovas 
2016 m. 

balandis 
 

Klasių vadovų metodinės 

grupės posėdis „Klasės 
vadovo veiklos planavimas. 

Pamokų lankymo, 
prevencinio darbo 
organizavimo apskaita“ 

 

2015-09-

10 

Klasių vadovų 

metodinės 
grupės 

pirmininkas 

Aptartos priemonės 

pamokų lankomumui 
gerinti. Klasių vadovai 

efektyviai išnaudos 
darbo laiką su klase, 
sumažės bent 10% 

nepateisintų pamokų 
skaičius, lyginant su 

praėjusiais mokslo 
metais. Pasidalinta 
patirtimi apie 

prevencinių programų 
integravimą klasių 

veiklose. 

Mokytojų 

susirinkimas 
Mokytojų 

tarybos 
posėdis 2015-
12-30 

Tobulinti pamokų 
lankomumo problemų 
sprendimą 

2015-
2016 
(kas 

mėn.) 

VGK, 
klasių vadovai 

Atliekama 
lankomumo rezultatų 
analizė, sudaromas 

veiksmų planas 
problemai spręsti, 

koreguojama 
lankomumo priežiūra, 
aktyvėja tėvų ir 

gimnazijos dialogas. 
Praleistų nepateisintų 

pamokų skaičius  ir 
vėluojančių sumažės 
bent 10%, lyginant su 

praėjusiais mokslo 
metais 

Mokytojų 
susirinkimai, 
individualūs 

pokalbiai  

Vykdyti prastai lankančių ir 

vėluojančių į pamokas 
mokinių stebėseną  

VGK 

vadovai 
 

2015-2016 

(rugsėjo IV 
sav., spalio III 
sav.;  

kovo ir 
balandžio III 

sav.) 
 

Prastai lankančių ir 

dažnai vėluojančių 
mokinių stebėjimas  
sudarys sąlygas 

pagerinti pamokų 
lankomumą bent 10%.  

Mokytojų 

susirinkimas, 
klasių vadovų 
metodinės 

grupės ir 
VGK 

posėdžiai 

Tyrimas „Vėlavimo į 
pamokas priežastys“ 

VGK 2015 m. 
lapkritis 

2016 m. 
gegužė 

Ištirtos vėlavimo 
priežastys ir pateiktos 

rekomendacijos, kaip 
sumažinti bent 10% 

vėlavimo į pamokas 
atvejus. Išsiaiškinus 
prasto lankomumo, 

vėlavimo priežastis, 
bus organizuota 

VGK posėdis 
Mokytojų 

tarybos 
posėdis 2016-

05-25 
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individuali pagalba 

didžiajai daliai 
mokinių, o, esant 
reikalui, mokytojams 

Gegužės mėn. atliktas 
kontrolinis tyrimas – 

išsiaiškinta, ar 
pasikeitė situacija, ar 
gautas rezultatas, 

kurio buvo tikėtasi 

Tyrimas „Pamokų 
lankomumas IV klasėse“ 

2015 m. 
lapkričio 

mėn. 

VGK Palyginti praeitų 
mokslo metų šių 

klasių lankomumas, 
išsiaiškintos 

problemos, pateiktos 
rekomendacijos 
lankomumui gerinti.  

IV klasių 
tėvų ir 

mokinių 
susirinkimai 

Mokytojų 
tarybos 
posėdis 2016-

01-26 

Organizuoti „Apvalūs 
stalai“, sutartys, pokalbiai, 

diskusijos   dėl lankomumo 
problemų  

Pagal 
poreikį 

Klasių vadovai  
Pagalbos 

mokiniui 
specialistai 

Išsiaiškinamos 85% 
pabėgimų, prasto 

lankomumo, vėlavimų  
priežastys  ir jos 
stengiamasi pašalinti, 

organizuojama 
individuali pagalba 

mokiniui – pagerėja 
bent ½ problemiškų 
mokinių lankomumas  

VGK 
posėdžiai 

Klasės elgesio pamokoje 

taisyklės 

2015 m. 

rugsėjo 
mėn. 

Dalykų 

mokytojai 
Klasių vadovai 

 

Mokslo metų 

pradžioje visose 
klasėse aptariami 

sėkmingo mokymo(si) 
būdai, vertinimo 
kriterijai ir terminai 

bei sudaromos 
taisyklės (susitarimai), 

kurių dauguma (70% 
ir daugiau)  mokinių 
laikosi. Taisyklės 

paskelbtos viešai visų 
dalykų kabinetuose. 

 

VA tyrimai 

 

„Tinkamo elgesio “ 
pamokos-konsultacijos 
mokiniams, linkusiems 

pažeisti mokinio taisykles 

2015-
2016 

Pagalbos 
mokiniui 
specialistai 

Konsultacijose 
dalyvauja mokiniai, 
kurie yra gavę 2-3 

pastabas dienyne, 
buvę izoliuoti ar 

mokytojų nukreipti. 
Tinkamesnis 
užsiėmimuose 

dalyvavusių  mokinių 
elgesys (sumažės bent 

VGK 
posėdžių 
protokolai 
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10% pastabų II pusm. 

lyginant su I pusm., 
mokytojų 
nusiskundimų dėl 

netinkamo mokinių 
elgesio, augs mokinių 

pozityvaus elgesio 
įgūdžiai) 

Analizuoti brandos 

egzaminų, PUPP,  juos 
palyginti su metiniais 
įvertinimais 

2015 m. 

rugsėjo 
I-II sav. 

Metodinių 

grupių 
pirmininkai 

Numatytos 

tobulintinos 
priemonės ugdyme, 
gerės ugdymo kokybė, 

bendravimas ir 
bendradarbiavimas 

Metodinės 

tarybos, 
administraci-
jos posėdžiai 

Organizuoti kas mėnesį 

išplėstinius administracijos 
posėdžius dėl mėnesio 
veiklų įsivertinimo 

2015-

2016 
kas 
mėnesį 

Direktorius Įvertinti pasiekimai ir 

nustatytos tobulintinos 
sritys sudaro sąlygas 
efektyvinti, gilinti 

gimnazijos veiklas, 
atsisakyti nereikalingų 

dalykų 

Mokytojų 

susirinkimai 

Organizuoti kasmetinį 
mokytojų, savivaldos 
institucijų, vadovų 

įsivertinimą 

2016 m. 
gegužė 

Vadovai 
Savivaldos 
inst. vadovai 

Įsivertinta veikla, 
numatytos 
tobulintinos sritys, 

pateikti pasiūlymai 
veiklos planui 2016-

2017 m.m., paskatinti 
4-6 mokytojai 

Mokytojų 
tarybos 
posėdis 2016-

06- 

Vykdyti Metodinės tarybos 
veiklas, skirtas pamokos 

refleksijai 
 (pagal Metodinės tarybos 

planą) 

2015-
2016 

Z. Karneckienė 85% mokytojų stebėtų 
pamokų refleksija bus 

veiksminga 

Metodinės 
tarybos 

posėdžiai 

 
 

 
 

Apskritojo stalo diskusija 
„Mokinių pasitikėjimą 

savimi ir savigarbą 
didinantys veiksniai“ 

2015-11-
24 

J. Guigienė 
R. Razmienė 

Didės mokinių 
pasitikėjimas savo 

jėgomis, sukurtos 
strategijos mokinių 
pasitikėjimui savimi 

didinti 

Mokinių 
tarybos 

posėdis 

Mokinių įsivertinimų formų 
paieška 

2015-
2016 

Z. Karneckienė  Po I pusmečio 
metodinėse grupėse 

pasidalinta gerąja 
patirtimi apie mokinių 
įsivertinimą. 

Paviešinti kiekvienos 
MG  3-5  sėkmingo 

įsivertinimo 
pavyzdžiai 

„Metodinis 
avilys“ 

 

Mokinio asmeninės 
pažangos stebėjimas, 

fiksavimas ir skatinimas 

Po I 
pusm., 

mokslo 
metų 

Klasių 
vadovai, 

Dalykų 
mokytojai 

Pagrindinį lygmenį 
pasieks  45-50% III-

IV kl. mokinių (buvo 
42%), II kl. -52-55% 

Klasių 
valandėlės 
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pab. (buvo 49%), I kl. 

pavienių mokinių 
pasiekimai smuktels 
tik I pusm. 

Tobulinti mokinių, 
mokytojų skatinimo sistemą 

2015 m.  
spalis 

Vadovai 
Klasių vadovai 
 

Sukurta mokinių ir 
mokytojų skatinimo 
tvarka 

Gimnazijos, 
Mokytojų, 
mokinių 

tarybų  
posėdžiai  

Vykdyti prevencines 

programas (alkoholio, 
tabako ir kitų psichiką 
veikiančių medžiagų ir kt.), 

antikorupcijos, lytinio 
švietimo ir kt. bendrąsias 

programas 

2015-

2016 

Dalykų 

mokytojai, 
klasių vadovai, 
VGK 

Skatinamas sveiko, 

turiningo gyvenimo 
nuostatų ir įgūdžių 
ugdymasis. Ugdoma 

atsakomybė už savo 
veiksmus, elgesį. 

Stiprės pilietiškumas, 
aktyvumas, tolerancija  
ir nepakantumas 

neigiamiems 
visuomenės 

reiškiniams.  

Pedagoginė 

priežiūra, 
mokytojų 
susirinkimai 

Vykdyti ugdymo proceso 
ugdomąją stebėseną (pagal 
atskirą planą) 

2015-
2016 

Vadovai 85%  pamokų derės 
pamokos uždavinys ir 
apibendrinimas 

Administraci-
jos posėdžiai 
Mokytojų 

susirinkimai 

  

 10. Tikslas  - kurti sėkmės kultūros politiką, gerinant bendruomenės tarpusavio 

ryšius ir ryšius su socialiniais partneriais, tėvais, visuomene. 
 10.1. Uždavinys - puoselėti kolegialų grįžtamąjį ryšį, lyderystę: 

 

Įgyvendinimo  
priemonės 

Data Atsakingi 
vykdytojai 

Įgyvendinimo 
vertinimo kriterijai 

Refleksija 

Gerosios patirties sklaida 
„Kolega-kolegai“ 

Mokytojų pamokų ciklas 
(pagal atskirą grafiką) 

2015-
2016 

Z. Karneckienė 
Metodinių 

grupių 
pirmininkai 

Ne mažiau kaip 85% 
gimnazijos mokytojų 

pasinaudos kolegų 
patirtimi apie 

pamokos 
organizavimą, AUM 
taikymą skirtingų 

gebėjimų mokiniams. 
(Vesta po 2-3 atviras 

pamokas metodinės 
grupės nariams) 

Pamokų 
aptarimai, 

apibendrinta 
metodinėje 

taryboje, 
sėkmės 
pavyzdžiai 

paviešinti 
„Metodinia-

me avilyje“ 

„Mokytojų kompetencijų 

tobulinimas 
bendradarbiaujant“ 
(pagal atskirą grafiką) 

2015-

2016 

Dalykų 

mokytojai 
 

Mokytojai, aplankę po 

1-2 kolegų pamokas, 
pasisems patirties  

Metodinių 

grupių 
posėdžiai, 
MT posėdis 

Informacijos apie 

kvalifikacijos tobulinimosi 
renginiuose įgytas  

žinias sklaida 

2015 -

2016 
 

Direktorius 

Z. Karneckienė 

Informacija pasidalins 

visi kvalifikaciniuose 
renginiuose dalyvavę 

mokytojai 

Administraci-

jos posėdis 
Kl.„Diagnozė

-mokytojas“ 
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Metodinių idėjų mugė 2016 m. 

kovo 
mėn. 

Z. Karneckienė 

Metodinių 
grupių 
pirmininkai 

Mokytojai (40%)  

pasidalina savo 
pamokose taikomomis 
naujovėmis– auga 

bendravimo ir 
bendradarbiavimo  

kultūra tarp mokytojų 

Kl.„Diagnozė

-mokytojas“ 
 

Metodinių grupių posėdžiai: 
 Dėl mokytojo veiklos 

įsivertinimo 
Dėl gimnazijos veiklos ir 
metodinės grupės veiklos 

įsivertinimo 
Dėl pasiūlymų kitų metų 

veiklos planui (gimnazijos ir 
metodinės grupės) 

2016 
gegužės 

mėn. III-
IV 
savaitė 

Metodinių 
grupių 

pirmininkai 
Z. Karneckienė 

Visi mokytojai 
apibendrina savo 

veiklą, numato 
tobulintinas sritis bei 
kuo galėtų būti 

naudingi gimnazijos 
bendruomenei (gerąja 

patirtimi, renginių 
vedimu, projektų 
iniciavimu ar 

dalyvavimu juose 
kitais m. m.) 

Administraci-
jos posėdis, 

individualūs 
pokalbiai su 
mokytojais 

Organizuoti Mokytojų 

tarybos posėdžius, skirtus 
ugdymo proceso 
efektyvinimui, gerosios 

patirties sklaidai ir refleksijai  
 

2015-

2016 
 
 

 
 

Vadovai Aptarti ugdymo 

proceso organizavimo 
tobulinimo būdai, 
tyrimų išvados, 

priimti sprendimai, 
įgalinantys pasiekti 

pažangą ugdyme (si), 
lankomume, 
atsakomybės  ugdyme  

Administraci-

jos posėdžiai 

Organizuoti Gimnazijos 

tarybos veiklą, skatinančią 
lyderystę. 

 
 
 

 Gimnazijos tarybos posėdis:  
Dėl pritarimo 2015-2017 

metų  ugdymo planui 
Dėl pritarimo  2015-2016 
m.m. veiklos programai bei 

ūkinės – finansinės veiklos 
ataskaitai 

Dėl maitinimo asortimento 
Dėl gimnazijos materialinio 
turtinimo krypties ir turimų 

lėšų panaudojimo 
Dėl paskatinamųjų premijų 

mokiniams skyrimo 

 GT 

pirmininkas 

Priimti sprendimai 

sudarys sąlygas 
efektyvesnei, 

skatinančiai 
bendradarbiavimą, 
veiklai 

Mokytojų 

tarybos 
posėdžiai, 

mokytojų 
susirinkimai 

2015-08-

26 

A. Činčikienė 

 

Pritarta ugdymo 

planui ir programai, 
numatyti sėkmės 

kriterijai, numatytos 
materialinio turtinimo 
kryptys 

Mokytojų 

tarybos 
posėdis 2015-

08-28 

Išplėstinis tėvų tarybos ir 
gimnazijos tarybos posėdis. 
„Emociškai saugus mokinys – 

kelias į kūrybingą, motyvuotą 
ir atsakingą asmenybę“ 

2015-10 
III sav. 

GT 
pirmininkas 
Klasių vadovai 

Posėdyje dalyvaus GT 
ir tėvų tarybos nariai 
(80 proc.). Bus 

svarstomi motyvacijos 
gerinimo, 

Mokytojų 
susirinkimas 
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 kūrybingumo ir 

atsakomybės aspektai. 
Tikimasi, kad priimti 
sprendimai pagilins 

mokinių motyvaciją, 
mokykloje dažniau 

apsilankys tėvai (bent 
20 proc.) 

Visų gimnazijos savivaldos 

institucijų sąšauka 
visuomenės dienoje  
„Aktualūs ugdymo proceso, 

mikroklimato gerinimo 
aspektai, atsižvelgiant į 

mokinių, mokytojų, 
interesus“  

2016-01 

III sav. 

GT 

pirmininkas 
Vadovai 

Įvyks renginys, 

kuriame dalyvaus bent 
du trečdaliai visų 
gimnazijos savivaldos 

institucijų narių, bus 
pristatyti 

mikroklimato tyrimo 
rezultatai – augs  
bendruomeniškumas, 

pasididžiavimas 
gimnazija 

Mokytojų 

susirinkimas, 
straipsnis  

Efektyvinti Mokinių tarybos 

veiklą, ugdant 
savarankiškumą, atsakomybę, 
lyderystę (pagal atskirą 

planą) 

2015-

2016 

J. Guigienė Siekiama, kad 

mokiniai ugdytųsi 
pilietiškumą, 
atsakomybę, 

kūrybiškumą ir 
pilietiškumą – bent 

50% mokinių tarybos 
veiklų bus pačių 
mokinių suplanuota ir 

įgyvendinta 

Mokinių 

tarybos 
refleksiniai 
posėdžiai  

Vykdyti Tėvų tarybos veiklą 
(pagal atskirą planą) 

2015-
2016 

Vadovai Gilinti tėvų ir gimna-
zijos bendravimą ir 

bendradarbiavimą 
sprendžiant įvairias 
vaikų auklėjimo 

problemas, padėti 
suvokti padarytas 

vaikų auklėjimo 
klaidas, padėti jas 
ištaisyti, aktyvinat 

tėvų dalyvavimą 
gimnazijoje - bent 

10% padidinti 
dalyvaujančių tėvų 
skaičių. Suteikti 

tėvams  reikiamą 
informaciją apie vaiko 

pasiekimus, pažangą, 
ugdymosi problemas.  

Mokytojų 
susirinkimai 

Mokytojų 
tarybos 
posėdis 2016-

05-26 

 
              10.2. Uždavinys  - tobulinti socialinę partnerystę:   

 

Įgyvendinimo  Data Atsakingi Įgyvendinimo Refleksija 
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priemonės vykdytojai vertinimo kriterijai 

Organizuoti susitikimus su 

pilietiškai aktyviais 
žmonėmis bei  Švenčionių 

rajoną atstovaujančiais 
politikais 

2015-

2016 

Vadovai 

R. Razmienė 

Įvyks 8-10 susitikimų, 

augs mokinių 
pilietiškumas 

Mokytojų 

susirinkimai 
 

Organizuoti metodines 
veiklas, kultūrines, 

projektines veiklas su 
mokyklomis socialinėmis 

partnerėmis 

2015-
2016 

Vadovai 
Z. Karneckienė 

Gilėja mokyklų 
bendradarbiavimas:  

1-3 metodinių grupių 
renginiai, dalijamasi 

gerąja patirtimi, 
vykdomi bendri 2-3 
projektai, veiklos, 

kurios aktyvina visą 
gimnazijos 

bendruomenę 

Mokytojų 
susirinkimai 

http://www.gi
mnazija.sven

cioneliai.lm.lt 

Gilinti bendradarbiavimą su 
Švenčionėlių seniūnija, Vaikų 
teisių tarnyba, policija, 

Nalšios muziejumi, 
Švenčionėlių miškų urėdija, 

Aukštaitijos NP 

2015-
2016 

Vadovai 
VGK 

Ieškoma 1-2 naujų 
bendravimo formų, 
kuriami 1-2 bendri 

projektai  

Mokytojų 
susirinkimai 
http://www.gi

mnazija.sven
cioneliai.lm.lt 

Vesti dalį renginių 
(valstybinės šventės, 
koncertai, parodos, 

Gimnazijos diena, 
„Žvaigždžių lietus“, „Judesio 

pagauti“, susitikimai  ir pan.) 
kartu su miesto biblioteka, 
kultūros centru, bažnyčia. 

Pakviesti tėvus, socialinius 
partnerius, rėmėjus  

2015-
2016 

Darbo grupės  Diegiamos 
bendražmogiškos 
vertybės – bendra-

vimo, kūrybiškumo, 
pilietiškumo, 

patriotiškumo. 
Tikimasi bent 45% 
aktyvių mokinių 

 

Straipsniai, 
mokytojų 
susirinkimai, 

mokinių 
tarybos 

posėdžiai, 
http://www.gi
mnazija.sven

cioneliai.lm.lt 

Viešinti gautą paramą 

gimnazijai ir skelbti  padėkas  
už paramą (kolektyvų 

rėmimą, 2%, kitą paramą) 
elektroniniame dienyne, 
internetinėje svetainėje   

2015-

2016 

Direktorius, 

būrelių 
vadovai, GT 

pirmininkas 

Padėkos (už kolektyvų 

rėmimą, 2%, kitą 
paramą) 

elektroniniame 
dienyne, gimnazijos 
internetinėje 

svetainėje 

Tėvų, 

mokytojų 
susirinkimai 

Organizuoti bendruomenės 
renginį „Mes – jėga“ 

2015-10-
23 

GT 
pirmininkas  

D. Panavienė 
M. Švereika 

Pramoginis renginys, 
kuriame dalyvaus 

tėvai, mokytojai, 
mokiniai pagilins 
bendravimo kultūrą – 

dalyvaus bent 15 tėvų. 

Straipsnis 
spaudoje 

Organizuoti „Protų mūšių“ 
turnyrą. 

2015-
2016 

Laikinoji 
darbo grupė 

Per mokslo metus 4 
turnyro etapai. 

Dalyvauja jungtinės 
mokinių, mokytojų, 
tėvų– gilėja 

bendravimas, auga 
bendruomeniškumas. 

Mokytojų 
susirinkimai 

http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/
http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/
http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/
http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/
http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/
http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/
http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/
http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/
http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/
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Organizuoti „Refleksijos ir 

visuomenės dieną“: 
-Refleksijos klasės valandos 
-Apskrito stalo diskusija 

„Pažangos siekio formulė“ 
-Visuomenės diena  

-Atvirų durų diena 
-„Menininkų forumas“ 
-Susitikimai su politikais, 

kitais garsiais žmonėmis 
- Išplėstinis gimnazijos ir 

tėvų tarybų, gimnazijos 
vadovų ir VGK posėdis. 

2016-01-

22 

Darbo grupė Tikimasi, kad 

dalyvaus bent 1/5 
gimnazijos mokinių 
tėvų, kurie 

individualiai susitiks 
su dalykų mokytojais 

ir aptars būdus, kaip 
pasiekti, kad jų vaikas 
pasiektų pažangą, kad 

formuotųsi tinkamo 
elgesio modelis, augtų 

mokinio atsakomybė 
ir pan. 
Gilėja tėvų ir 

mokyklos 
bendradarbiavimas – 

tikimasi, kad 10% 
padaugės aktyvių tėvų 
(buvo 20%).  

Atrandamos 1-2 
naujos bendravimo 

formos su miesto 
visuomene.  

Straipsnis  

Organizuoti gerumo, labdaros 
akcijas 

2015-
2016 

Mokinių 
taryba 

Soc. 
pedagogas 

 Akcijose, labdaros 
renginiuose dalyvaus 

apie 80% gimnazijos 
bendruomenės 

http://www.gi
mnazija.sven

cioneliai.lm.lt 

Analizuoti „Problemų 
dėžutės“, tarnybinių 

pranešimų, mokinių, tėvų 
skundus ir taikyti tinkamas 

sprendimų būdus 

2015-
2016 

Vadovai 
VGK 

Tikimasi, kad 
nurodytos problemos 

bus išspręstos 90% 
(pagal gimnazijos 

galimybes). Gerės 
mikroklimatas, gilės 
bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

Administraci-
jos ir VGK 

posėdžiai 
 

Organizuoti seminarus, 
susitikimus, pokalbius tėvams 

apie netinkamo paauglių 
elgesio, atsakomybės stokos 

priežastis 

2015-
2016  

VGK 
 

Bent 25% mokinių 
tėvų susipažins su 

pedagogine, 
psichologine 

literatūra, mokinsis 
būdų, kaip susikalbėti 
su maištaujančiu 

paaugliu 

VGK posėdis 
Klasių 

vadovų, 
metodinės 

grupės 
posėdžiai  
„Tėvų 

švietimo 
aktualijos“ (II 

pusm.) 

Organizuoti tėvų klubo 
užsiėmimus: 
„Dialogas su mokykla, 

vaikais“ 
 

 
 
2015 m. 

spalio III 
sav. 

 
 
Vadovai 

Pagalbos 
vaikui 

Bent 2-3 kartus per 
mokslo metus. Siekti, 
kad apsilankytų bent 

20% tėvų. 90% 
apsilankiusių tėvų bus 

Administraci-
jos ir VGK 
posėdžiai 

 

http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/
http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/
http://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/
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Organizuoti karjeros 

planavimo užsiėmimą-
seminarą 

 

 

 
 
 

 
 

specialistai 

 
 
 

 
 

 

patenkinti gauta 

informacija. 
I užsiėmime  siekiama 
kurti bendradarbiavi-

mo dvasią mokykloje, 
kad tėvai  augtų kartu 

su vaiku. Dalyvaus 
apie 30 tėvų. 

2016 m. 

vasario I 
sav. 

R. Razmienė Apsilankys 30% II 

klasių mokinių tėvų ir 
susipažins su AIKOS 
galimybėmis – gilės 

tėvų pagalba, 
renkantis vidurinio 

ugdymo programą 

Dalyvauti reiduose (su 
policijos atstovais dėl žalingų 
įpročių prevencijos ir vaikų 

socialinių sąlygų tyrimo 
klausimais su miesto soc. 

darbuotojais) 

2015-
2016 

V. Cijūnėlienė Įvyks 3-5 reidai per 
pusmetį 

Administraci-
jos ir VGK 
posėdžiai 

 

Organizuoti bendrus tėvų, 
mokinių, mokytojų 
susirinkimus: 

1.1. I klasių tėvų susirinkimas 
„Vaikas naujoje mokykloje“ 

 
 
 

2015 -
10-08 

 
 
Vadovai 

Pagalbos 
mokiniui 

specialistai 
Klasių vadovai 

Pateikta informacija 
apie gimnazijos 
tvarką,  tradicijas, 

ugdymo(si) 
organizavimą, 

išsirinktos klasių tėvų 
tarybos. Susirinkime 
dalyvaus apie 70%   

I klasių tėvų. 

 
Administraci-
jos posėdis 

1.2. III klasių tėvų 
susirinkimas „Ar teisingai 

pasirinkti vidurinio ugdymo 
dalykai?“ 

2016-01-
28 

Vadovai 
Klasių vadovai 

 

 Aptarti vidurinio 
ugdymo klausimai, 

pateiktas tyrimas apie 
II klasių mokinių 
pažangą (metinis ir 

PUPP rezultatai), jis 
palygintas su III klasių 

mokinių rezultatais. 
Pateiktos 
rekomendacijos, kaip 

padėti vaikui 
mokantis, ugdant 

atsakomybę. 

 
Administraci-

jos posėdis 

1.3. II klasių tėvų ir mokinių 
susirinkimas „Vidurinio 

ugdymo programa – tai 
laiptelis į aukštąjį mokslą“ 

2016-04- Vadovai 
Klasių vadovai 

R. Razmienė 
 

Tėvai ir mokiniai 
supažindinti su 

vidurinio ugdymo 
programa. Pateiktos 
rekomendacijos, kaip 

susidaryti  IUP. 

Administraci-
jos posėdis 

1.4. IV klasių tėvų ir mokinių 
susirinkimas „Pasirinkau 

egzaminus. Lamabpo 

2016-03 Vadovai 
Klasių vadovai 

Psichologas 

Tėvai ir mokiniai 
supažindinti su BE 

tvarkaraščiu, 

Administraci-
jos posėdis 
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informuoja“ R. Razmienė 

 

reikalavimais 

kandidatams. 
Pateiktos psichologo 
ir UK  koordinatoriaus 

rekomendacijos kaip 
įveikti egzaminų 

baimę ir kaip 
pasirinkti studijas 

Organizuoti klasių tėvų 

susirinkimus 

2015-

2016 

Klasių vadovai Visų klasių tėvai bent 

1 kartą per mokslo 
metus bus pakviesti 
aptarti klasių veiklų. 

Gilėja bendravimas su 
tėvais, sulaukta bent 

50% tėvų 

Administraci-

jos posėdis 

Tobulinti tėvų informavimą 
(4 priedas) 

2015-
2016 

Vadovai, 
klasių vadovai 
Pagalbos 

mokiniui 
specialistai 

Stengtis į mokyklos 
veiklą įtraukti kuo 
daugiau tėvų – 

informacijos el. 
dienyne aktyvinimas, 

„Laiškas tėvams“ 
(prieš šventes), akcija 
„Žinutė tėvams“ 

(prevencinėmis 
temomis),  skrajutės, 

lankstinukai ir pan.   

Apklausa el. 
dienyne 
mokslo metų 

pabaigoje  
VA tyrimai 

Pravesti klasių  valandėlių 
ciklą „Kuo gerai mokytis 
mūsų gimnazijoje! Mūsų 

buvusių mokinių sėkmės 
istorijos“ 

2015 m. 
rugsėjis-
spalis 

Klasių vadovai Atrinkti pozityviausi 
gimnazijos pasiekimai 
kelia daugumos (80% 

ir daugiau) mokinių 
pasididžiavimą 

mokykla, 70-85% 
mokinių, 60-70% tėvų 
pasitiki  mokykla. 

Klasių 
vadovų  
apskritasis 

stalas „Klasės 
mikroklimato 

puoselėjimas. 
Sėkmės 
istorijos“ 

 

______________ 
 

 
 
 

 
 

 
  
 


