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I SKYRIUS 

 STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

 1. Veiksmingi kokybiško ugdymo(si) užtikrinimo uždaviniai. 

 1.1. Užtikrinti kokybiškas švietimo paslaugas: 

 1.1.1. ugdymo proceso užtikrinimas. 2019-09-01 gimnazijoje ir jos skyriuje mokėsi 

291 mokinys. Iš jų pagal ikimokyklinio ugdymo programą – 47, priešmokyklinio ugdymo programą 

– 18, pradinio ugdymo programą – 67, pagrindinio ugdymo programą – 108, vidurinio ugdymo 

programą - 32, specialiojo ugdymo programą – 19. Ugdymo skyriuje buvo 3 ikimokyklinio ugdymo 

grupės, 1 lavinamoji klasė, 1 specialiojo ugdymo ir 1 socialinių įgūdžių klasė. Gimnazijoje buvo 1 

priešmokyklinio ugdymo grupė, 4 pradinio ugdymo, 6 pagrindinio ugdymo ir dvi vidurinio ugdymo 

klasės. Gimnazijoje ir ugdymo skyriuje dirba 40 mokytojas, 6 ikimokyklinio ugdymo auklėtojai. Iš 

jų 13 mokytojų metodininkų. 

 2020 m. speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms – 482,8 tūkst. Eur, iš jų darbo 

užmokesčiui – 464,8 tūkst. Eur; speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir 

valdymui – 45,4 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 44,6 tūkst. Eur; speciali tikslinė dotacija 

švietimo pagalbai – 84,5 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 83,1 tūkst. Eur; valstybės 

deleguotoms funkcijoms vykdyti (nemokamas maitinimas) – 29,5 tūkst. Eur ; speciali tikslinė 

dotacija iš apskričių perduotoms funkcijoms išlaikyti – 54,9 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 

36,5 tūkst. Eur ; savivaldybės lėšos – 423,1 tūkst. Eur, iš jų – 334,8 tūkst. Eur darbo užmokesčiui; 

specialiosios lėšos – 11,9 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 5,7 tūkst. Eur. Išeitinių išmokų pagal 

mokytojų optimizavimo programą - 17,9 tūkst. Eur, iš jų 11,9 tūkst. Eur iš valstybės biudžeto ir 6 

tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto. 

 1.1.2. Mokinių saviraiškos pasiekimų tenkinimas. 

 Gimnazijoje 2020 m. veikė 15 neformaliojo ugdymo programų. Juose dalyvavo 170 

mokinių. 30% šių programų skirta sportinei veiklai, 33% - meninei veiklai. Programas vykdė 12 

mokytojų.  

 Gimnazijos mokiniai dalyvavo ir iškovojo prizines vietas rajoniniuose bei 

respublikiniuose konkursuose ir olimpiadose: meninio skaitymo konkurse II vieta; muzikos 

olimpiadoje III vieta, rusų kalbos olimpiadoje meninio skaitymo I ir II vietos, respublikinėje 9-10 

klasių mokinių anglų kalbos olimpiadoje I ir III vietos, biologijos olimpiadoje I ir II vietos, istorijos 

olimpiadoje III vieta. 

 Iš viso įvairiose olimpiadose, konkursuose, varžybose dalyvavo apie 35% gimnazijos 

mokinių.  Gimnazijos renginiuose, minėjimuose dalyvavo apie 86% gimnazijos mokinių. 

 1.1.3. Švietimo pagalbos teikimas mokiniams. 
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 Gimnazijoje maitinami visi mokiniai. Nemokai maitinami 108 gimnazijos ir 3 ugdymo 

skyriaus mokiniai. 150 mokiniams suteikta socialinė, 60 mokinių profesinio orientavimo ir 

informavimo, 6 mokinių  psichologinė pagalba. 

 Gimnazijoje dirba socialinis pedagogas (1 etatas), specialusis pedagogas (1 etatas), 

logopedas (0,75 etato), psichologas (0,25 etato), mokytojo padėjėjas (1 etatas). Ugdymo skyriuje 

„Sartukas“ dirba socialinis pedagogas (0,75 etato), logopedas (0,5 etato), mokytojo padėjėjas (1,5 

etatas).  

 Į gimnaziją pavežami visi mokiniai, gyvenantys toliau kaip 3 kilometrai nuo 

mokyklos. Iš viso pavežama 111 mokinių. Beveik visi gimnazijos mokiniai į mokyklą atvežami 

7.45 val., o išvežami  15.00 val. 

 1.1.4. Atestacija, kvalifikacijos tobulinimas. 

 Kvalifikaciją tobulino kiekvienas pedagogas vidutiniškai 5 dienas. Per 2020 metus 

profesinės veiklos kompetencijas tobulino 25 pedagogai, bendrąsias – 40 pedagogų.  

 Gimnazijoje vyko seminarai „Nuotolinis mokymas(is): kaip dirbti „Eduka klasėje“ 

realiuoju (sinchroniniu) laiku“, „Nuotolinis mokymas(is). Kaip pasirengti ir kokias priemones 

pasitelkti į pagalbą?“, „Video konferencijų įrankiai ir mokymosi platformos efektyviam 

nuotoliniam mokymui“, „Egzaminatorius nuotoliniam abiturientų mokymui(si)“, „Teksto 

struktūrizavimas. Skaitymo ir teksto supratimo įgūdžių formavimas, taikant postkognityvinę 

mokymo(si) metodiką“. 

 1.1.5. Individualios pažangos priemonės ir rezultatai. 

 Į asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo procesą įtraukti mokiniai, jų tėvai 

(globėjai), dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai, administracija. 

Gimnazijoje parengti individualios pažangos stebėjimo segtuvai. Į juos segami mokinių NMPP 

rezultatai, įvairios apklausos, tyrimai ir pan. Klasės auklėtojai su kiekvienu mokiniu jo pažangą 

aptaria individualiai. Šiuos segtuvus patogu naudoti pokalbiuose su tėvais (globėjais), aptariant 

mokinio asmeninę pažangą bei pastangas. Pažangos stebėjimas padeda mokiniams apmąstyti savo 

mokymąsi, priimant sprendimus dėl tolesnių veiksmų. 

 1.1.6. Mokinių kūrybiškumas, bendravimas ir bendradarbiavimas, socialinių įgūdžių 

ugdymas. 

 Mokiniai su mokytojais dalyvavo mieste rengiamuose pilietiškumą ugdančiuose 

renginiuose, akcijose, reprezentavo gimnaziją koncertuose, parodose, konkursuose ir viktorinose. 

 Kaip ir kasmet iki kovo mėnesio vidurio vyko nemažai įdomių susitikimų: Radijo 

laida „Aklas pasimatymas“, (Ne)regėti susitikimai, Brailio rašto pamoka su Brailio rašto specialistu 

Vytautu Gentvilu ir neregiu Vytautu Lėveriu, Susitikimas su VU dėstytoja Rasa Bačiuliene, 

Mokslinė konferencija „Gyvu žodžiu pamokyti“, skirta kalbininko Kazimiero Būgos 140-osioms 

gimimo metinėms.  

 Vasario mėnesį vyko renginiai Lietuvių kalbos dienoms: Mažasis diktantas 4-5 ir 6-7 

klasių mokiniams, Dailyraščio konkursas 4-Ig klasių mokiniams bei Metų knygos rinkimai 2019. 

Taip pat vyko renginys, skirtas Tarptautinei maisto dienai paminėti „Kruopos, sėklos, riešutai“. 

Paminėta tolerancijos diena.  

 Daug renginių vyko bibliotekoje: Šiaurės šalių bibliotekų savaitė, Viktorina „Iš kokios 

aš pasakos?“, Susitikimas su rašytoju Tomu Dirgėla. 

 Sėkmingai išnaudoti Kultūros paso renginiai: lapkričio mėnesį „Kvapų vaistinė“. 

„Kvapų akademija“, „Spintos istorijos“, „Šaukšto šmaukšto stalo akademija“.  

 Vyresnių klasių merginos dalyvavo visažistės paskaitoje. Grupė mokinių dalyvavo  

XI-osios fotografų ir dailės darbų parodoje „Nepažintas vabzdžių pasaulis“, kurį organizavo Sartų ir 

Gražutės regioninio parko direkcija. Vyko krepšinio, futbolo, tinklinio varžybos. 

 Visos klasės dalyvavo išvykose, ekskursijose. 5 klasės mokiniai aplankė Zarasus, 

grupė mokinių vyko į Martyno Mažvydo biblioteką, kur susitiko su rašytoju, dailininku Kęstučiu 

Kasparavičiumi. 7 klasės mokiniai keliavo po Mažąją Lietuvą, 8 klasės mokiniai vyko į Izenbergo 
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dvarą. 8 ir IVg klasės organizavo išvykas į M. ir A. Miškinių sodybą Juknėnuose. Ig-IVg klasių 

mokiniai vyko į LITEXo mugę „Studijos 2020“. 

 Didelis būrys mokinių dalyvavo projekto „Sveikas ir aktyvus gyvenimo būdas“, 

projekto „Pilietiškumo mokykla: sąmoningumas, aktyvumas, dalyvavimas“ veiklose. 

 Aštuntokai bei Ig ir IIg klasių mokiniai dalyvavo Whatansu stovykloje. 

 Visi mokiniai aktyviai dalyvavo akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, Sausio 13-osios 

įvykiams atminti. Prieš naujus metus mūsų gimnazijoje buvo surengta akcija „Spaudžiu leteną“. 

 Vyko Kalėdinė mugė, Šimtadienis, Atestatų teikimo šventė. Paskutinis skambutis 

vyko kiek neįprastai – nuotoliniu būdu. 

 1.1.7. NMPP vykdymas, egzaminų rezultatai. 

 Gimnazijos 5 ir Ig klasės  dalyvavo e-NMPP.  

 5 klasės mokinių rezultatai (surinktų taškų vidurkis): matematika - 19,4; pasaulio 

pažinimas – 19,5; skaitymas – 16,1.  

 Ig klasės mokinių rezultatai (surinktų taškų vidurkis): gamtos mokslai – 20,5; 

matematika – 18,6; skaitymas – 20,9; socialiniai mokslai – 17,6. 

 Gimnaziją baigė 17 abiturientų. Brandos atestatus gavo 17 mokinių. Į aukštąsias 

mokyklas įstojo 10 mokiniai (58%), 4 mokiniai dirba, 3 mokiniai pasirinko profesinę mokyklą.

 2. Saugios ugdymo(si) aplinkos kūrimas. 

 2.1. Gimnazijos aplinkos gerinimas, vadovaujantis saugos ir sveikatos reikalavimais. 

 2.1.1. Aplinkos funkcionavimo užtikrinimas. 

 Gimnazijoje ir jos skyriuje yra 47,5 aptarnaujančio personalo etatai. Jie finansuojami 

savivaldybės lėšomis bei valstybės deleguotomis lėšomis (specialusis skyrius). 

 2.1.2. Nustatytų higienos normų reikalavimų vykdymas. 

 Per 2020 m. perdažytos 3 klasės, nupirktos spintelės drabužiams pradinėms klasėms. 

Gimnazijos valgyklai nupirkti stalai, indų plautuvės už 1500 Eur. Pilnai suremontuota buvusios 

bibliotekos patalpos (15000 Eur, dalį lėšų skyrė rėmėjai). 

 2.1.3. Aprūpinimas ugdymo priemonėmis. 

 Gimnazija pilnai aprūpinta vadovėliais ir kitomis ugdymo priemonėmis. Išleista 5000 

Eur . 2020 m. nupirkti keturi kompiuteriai už 3000 Eur , stovai ekranams už 600 Eur, 2 

spausdintuvai už 600 Eur, vasaros stovyklai nupirkta 55 lovos ir kita įranga už 15000 Eur. 

 


