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BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

2019-2020 m. m. veiklos planas  parengtas vadovaujantis 2019–2020 m. m. gimnazijos ugdymo planu ir 2017–2019 m. gimnazijos 

strateginiu planu, 2017 m. atlikto mokyklos išorinio vertinimo rekomendacijomis bei 2019 m.  veiklos plano įgyvendinimo ir mokinių pasiekimų 

analize. Planą rengė darbo grupė, sudaryta gimnazijos direktoriaus įsakymu 2019 m. rugsėjo 2 d., Nr. V-289. 

 

STATISTIKA 

 

2019–2020 m. m.  sudaryta 14 klasių komplektų. Rugsėjo 1 d. gimnazijoje mokėsi 277 mokiniai (1–4 klasėse – 82 mokiniai, 5–8 – 93 

mokiniai, I–IIg klasėse – 48 mokiniai, III–IVg klasėse – 54 mokiniai). Iš jų 15,2% specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių. 41,5% mokinių gauna 

nemokamą maitinimą. 17 % mokinių šeimų yra socialiai remiamos. Nepilnose šeimose gyvena 31,4% mokinių. Socialinės rizikos grupės 

šeimose gyvena 10% vaikų. 49,5 % mokinių vienas arba abu tėvai yra bedarbiai.Toliau kaip 3 km nuo mokyklos gyvena ir yra pavežami 69,9% 

mokinių. 

Gimnazijoje dirba 31 mokytojas (viena mokytoja ekspertė, 15 mokytojų metodininkų, 13 vyresniųjų mokytojų, 2 mokytojai, socialinis 

pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, 1 bibliotekininkas, techninių mokymo priemonių ir kompiuterių inžinierius. Iš viso gimnazijoje 

dirba 66 pedagoginio ir nepedagoginio personalo darbuotojai. 

 

2018-2019 M. M. MOKYMOSI PASIEKIMAI  

 

25,8% buvusių dešimtokų tęsia mokymąsi profesinėse mokyklose, 74,2% – IIIg klasėje. 37,5 % buvusių abiturientų įstojo į 

universitetus, 25 % - į kolegijas, 25 % - į profesines mokyklas, 12,5 %  - dirba. 

 

 

 

 



 

2019 M.  DIAGNOSTINIŲ TESTŲ, NMPP  REZULTATAI 

 
2 klasė 

Pasiekimų 

lygiai  

Skaitymas  Rašymas( teksto kūrimas)  Rašymas( kalbos sandaros 

pažinimas)  

Matematika  

Gimnazijoje Šalies mastu Gimnazijoje Šalies mastu Gimnazijoje Šalies mastu Gimnazijoje Šalies mastu 

1 grupė  0%  9,4%  0%  9,2%  5,3%  9,3%  0%  9,8%  

2 grupė  57,9%  33%  47,4%  34%  68,4%  32,6%  68,4%  28,8%  

3 grupė  42,1%  57,6%  52,6%  56,7%  26,3%  58,1%  31,6%  61,5%  

 

4 klasė 

Pasiekimų 

lygiai  

Skaitymas  Rašymas  Pasaulio pažinimas  Matematika  

Gimnazijoje Šalies mastu Gimnazijoje Šalies mastu Gimnazijoje Šalies mastu Gimnazijoje Šalies mastu 

Nepatenkina

mas  

5,6%  14%  0%  8,4%  0%  3,1%  5,6%  3,3%  

Patenkinamas  50%  46,1%  27,8%  34,4%  11,1%  29,7%  27,8%  24,4%  

Pagrindinis  33,3%  27,9%  55,6%  39,1%  55,6%  53%  44,4%  59%  

Aukštesnysis  11,1%  12%  16,7%  18,1%  33,3%  14,2%  22,2%  13,3%  

 

6 klasė 
Pasiekimų lygiai  Skaitymas  Rašymas  Matematika  

Gimnazijoje Šalies mastu Gimnazijoje Šalies mastu Gimnazijoje Šalies mastu 

Nepatenkinamas  4%  9,1%  20%  10,3%  4%  7,6%  

Patenkinamas  20%  30,3%  20%  44,9%  48%  31,8%  

Pagrindinis  60%  51,2%  36%  39,7%  40%  48,7%  

Aukštesnysis  16%  9,4%  24%  5,1%  8%  11,8%  

 

8 klasė 
Pasiekimų lygiai  Matematika  Gamtos mokslai  

Gimnazijoje Šalies 

mastu 

Gimnazijoje Šalies mastu 

1 grupė  21,7%  15,3%  17,4%  14,4%  

2 grupė  26,1%  34,1%  43,5%  36,2%  

3 grupė  47,8%  35,9%  30,4%  35,4%  

4 grupė 4,3%  14,8%  8,7%  14%  

 

 



 

2019 M. PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO REZULTATAI 

 
Pasiekimų lygiai Lietuvių k. Matematika 

Nepatenkinamas 6,4% 12,9% 

Patenkinamas 29 51,6% 

Pagrindinis 35,6% 32,3% 

Aukštesnysis 29% 3,2% 

Atitikimas metiniam įvertinimui pagal 

pasiekimų lygį 

 

71% 

 

71% 

 

 Lietuvių k. Matematika 

Pažymių vidurkis 6,41 5,16 

 

2019 M. VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ REZULTATAI 
Egzaminą 

išlaikė 

Laikė 

mok. 

sk. 

Balų 

vidurkis 

(egz.išlai

kiusių 

mokinių) 

Neišlaikė 16-35 

 

36-85 86-100 

Mokykloje 

%     

Rajone 

% 

Lietuvoje* 

% 

Mokykloje 

% 

Rajone 

% 

Lietuvoje* 

% 

Mokykloje 

% 

Rajone 

% 

Lietuvoje* 

% 

Moky

kloje 

% 

Rajone 

% 

Lietuvoje* 

% 

Lietuvių k. 11 49,8 27,27 10,06 8,37 27,27 32,54 32,39 27,27 42,01 47,27 18,19 15,38 11,97 

Istorija 8 47,5 0 2,22 0,77 37,5 41,11 34,2 50 53,33 59,01 12,5 3,33 6,02 

Matematika 10 40 40 26,97 16,12 20 48,31 45,21 40 20,79 30,5 0 3,93 8,17 

Chemija 3 29,7 0 0 1,42 100 47,06 24,67 0 17,65 51,5 0 35,29 22,42 

Fizika 2 59,5 0 7,69 2,68 0 58,97 34,95 100 30,77 50,74 0 2,56 11,63 

Biologija 4 39 0 1,79 1,63 25 42,86 32,03 75 39,29 52,44 0 16,07 13,19 

Anglų k. 12 51,9 0 3,28 1,86 41,67 19,13 14,32 33,33 55,19 50,39 25 22,4 33,43 

Geografija 4 33 0 10 2,21 75 50 38,9 25 40 54,73 0 0 4,16 

Informacinės 

technologijos 

3 57 33,3 6,25 22,5 66,67 46,88 50 0 25 25 33,33 21,88 2,51 

 

*bendrojo lavinimo mokyklos 

2019 M. MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ REZULTATAI 

 
Egzaminas Laikė 

mok. sk. 

Neišlaikė 4 5 6 7 8 9 10 Vidurkis 

Lietuvių k. 5 1 4       4 

Technologijos 2 0      1 1 9,5 

 

 



2019 M.  GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
Uždaviniai Įgyvendintos priemonės, pasiektas rezultatas 

1. Įgyvendinant 

tęstines  ir naujas 

prevencines 

programas, projektus  

sudaryti palankias 

sąlygas visapusiškam 

mokinių asmenybės 

ugdymuisi. 

5-7 klasių mokiniai kartu su Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos ir Rokiškio pagrindinės mokyklos mokiniais dalyvavo 

Lietuvos negalios organizacijų forumo vykdomame projekte „Mokykla visiems“. Mokiniai dalyvavo muzikinėse, dailės, šokio 

veiklose, pynė „Draugystės apyrankes“, baigiamąjį renginį vedė aktorius Dominykas Vaitiekūnas. 

Saugesnio interneto savaitės metu pradinių klasių mokiniai sprendė kryžiažodį, žaidė žaidimą ,,Quizlet", pynė internetinį voro tinklą, 

5–7 kl. mokiniai kūrė projektus apie socialinius tinklus, I-IIg kl. mokiniai žiūrėjo filmą ir kūrė klausimynus apie jauno žmogaus 

pažeidžiamumą internete. 

Vykdyta akcija „Kovas – sąmoningumo didinimo mėnuo“ . 5-IIg kl. gavo ‚Pasitikėjimo vokus“, vyko specialios klasės valandėlės. 

Pradinių klasių mokiniai kūrė ,, Draugystės pievą", mokėsi dainą ,,Reikia draugą turėti", aptarė patyčių situacijas ir jų sprendimų 

būdus, kūrė ,,Pagalbos draugui taisykles", organizavo žaidimus ,, Suvaidink emocijas" ir ,,Susirask draugą", pynė draugystės 

apyrankes, ketvirtokai parodė pamokantį linksmą spektaklį ,,Žiogas stiklinėje". 

Birželio mėn. organizuota vaikų ir jaunimo socializacijos stovykla „Pašėlusi vasara“: pradinių klasių mokiniai stovyklavo Žiobiškyje, 

5–IIg  kl. – kaimo turizmo sodyboje ,,Brazylija“. Vyresniųjų klasių mokiniams vyko asmenybės ugdymo treniruotės, kurias vedė 

,,Nuotykių akademijos“ treneriai. 

Įgyvendinant programą ,, Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas" skaityti pranešimai septyniose klasėse ir visuotiniame pradinių 

klasių susirinkime. 
2. Organizuojant 

mokymus, mokytojų 

darbo patirties sklaidą, 

integruojant bei  

(įsi)vertinant  ugdymo 

procesą stiprinti  

pamokų kokybę  -  

ugdymosi 

diferencijavimą ir 

individualizavimą, 

mokymosi metodų ir 

pasiekimų vertinimo 

įvairovę, individualios 

pažangos stebėjimą, 

mokinių 

bendradarbiavimą. 

Remiantis  išorinio vertinimo išvadomis bei įgyvendinant gimnazijos veiklos tobulinimo  planą, organizuotas seminaras  „Mokymosi 

bendradarbiaujant ir aktyviųjų mokymosi metodų taikymas šiuolaikinėje pamokoje“, kuriame dalyvavo 31 gimnazijos mokytojas.  

Vyko mokytojų darbo patirties sklaida: du mokytojai vedė atviras pamokas, keturi –  pamokas „kolega-kolegai“; organizuotas  

seminaras „IKT mokymo priemonių kūrimas ir panaudojimas“ (mokyt. V.Blauzdavičius), skaitytas pranešimas „3D video medžiagos 

pateikimas pamokai“ (mokyt. V.Baltrukėnienė), vyko praktiniai mokymai ir individualios konsultacijos „Darbas su interaktyvia lenta 

ir mobiliaisiais įrenginiais“ (V. Baltrukėnienė). 

Gimnazija dalyvavo  ERASMUS + KA2 projekte „Finansinių ir verslumo įgūdžių ugdymas lavinant aktyvų pilietį“: mokiniai atliko 

įvairias praktines, kūrybines užduotis, vyko du projekto susitikimai Vengrijoje ir Ispanijoje, grįžus iš kelionių paruoštas pristatymas 

gimnazijos bendruomenei. 

2019 m. vykdyti „eTwinning“ partnerysčių projektai: „Močiutės austu taku per Lietuvą einu“, „Geometrinės figūros tautinėse 

juostose“, „Известные люди Польши и Литвы на пyти к независимости“ (apdovanotas Nacionaliniu kokybės ženkleliu), „М@й 

современный Пушкин #eTwForCulture“, „Мы едeм на экскурсию“ (apdovanotas Nacionaliniu kokybės ženkleliu),  „Letters to 

friends- письма друзьям на русском языке“, „GM - Go- Lab“ (apdovanotas Nacionaliniu kokybės ženkleliu), „#SID the abc A 

Poet (a writer) is a national symbol of your country“ (apdovanotas Nacionaliniu kokybės ženkleliu), laimėtas konkursas ,,Geriausia  

Lietuvos „eTwinning“ mokykla " . 

Per 80 proc. gimnazijos mokinių dalyvavo įvairiose neformaliose, su dalykų ugdymo turiniu susijusiose veiklose. Visi dalykų 

mokytojai organizavo mokymąsi ne klasės aplinkoje. Daugumos klasių mokiniai dalyvavo edukacinėse išvykose, į kurias buvo 

integruotos projekto „Kultūros pasas“ edukacinės programos. 

Siekiant įvertinti pamokos kokybės pokyčius po išorės audito, vykdytas BUVK  rodiklių  (Diferencijavimas, individualizavimas, 

suasmeninimas, mokymosi metodų įvairovė (2.2.2.). Savivaldumas mokantis, mokymosi socialumas (2.3.1.). Mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo įvairovė (2.4.1.)) grįžtamasis vertinimas. Visi tirti pamokos rodikliai įvertinti geriau negu 2017 m. išorinio audito 

metu. Labiausiai pakilo rodiklio „Mokymosi įvairovė“ vertinimas, mažiausiai – „Savivaldumas mokantis“. Išskirti galimi  pamokų ir 

mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2019-2020 m.m.: gabių mokinių ugdymas (dažnesnis probleminio-tiriamojo 

mokymosi metodo, aukštesnio mąstymo gebėjimų reikalaujančių užduočių taikymas ir sąlygų sudarymas patiems mokiniams 

https://live.etwinning.net/projects/project/185195
https://live.etwinning.net/projects/project/189697
https://live.etwinning.net/projects/project/189697
https://live.etwinning.net/projects/project/194037
https://live.etwinning.net/projects/project/179455
https://live.etwinning.net/projects/project/179455
https://live.etwinning.net/projects/project/185118
https://live.etwinning.net/projects/project/180188
https://live.etwinning.net/projects/project/180188
https://live.etwinning.net/projects/project/174822
https://live.etwinning.net/projects/project/187067
https://live.etwinning.net/projects/project/180971
https://live.etwinning.net/projects/project/180971


planuoti, organizuoti bei vertinti savo mokymosi procesą), grupių mokymosi strategijos ir metodai (didesnė metodų įvairovė ir 

veiksmingumas), vertinimo informacijos analizė ir panaudojimas (gilesnis klydimo priežasčių, suvokimo spragų aptarimas;klasės ir 

namų užduočių, mokymosi būdų,  mokymosi medžiagos apimties diferencijavimas atsižvelgiant į tai, kiek mokinys išmoko 

pamokoje;  operatyvus mokymosi pagalbos organizavimas). 

3. Organizuojant 

tradicinius renginius, 

stiprinant 

etnokultūrinį ugdymą, 

skatinant ir palaikant 

mokinių lyderystę, 

saviraišką, iniciatyvas 

puoselėti  pagrindines 

gimnazijos vertybes: 

mokslą, pagarbą,  

bendradarbiavimą, 

pilietiškumą. 

Organizuoti renginiai valstybinėms šventėms, atmintinoms dienoms,  reikšmingiems istoriniams įvykiams, sukaktims paminėti.  

Laisvės gynėjų diena organizuota kartu su Pandėlio miesto bendruomene: vyko  akcija ,, Atmintis gyva, nes liudija“, minėjimas ,,Jie 

žuvo už Tėvynę“, akcija ,,Atminimo laužai“. Buvo organizuoti  Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos, Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienos minėjimai. Vyko Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena, skirta Lietuvos Šaulių sąjungos 

metams paminėti. Šios dienos veiklos pristatytos Nacionaliniam jaunimo pilietiškumo apdovanojimų konkursui ,,Tėvyne mūsų“ . 

Mūsų gimnazija tapo  konkurso nugalėtoja Lietuvoje (reportažą rodė LRT televizija). Bendradarbiaujant su Panemunio 

bendruomene, Pandėlio seniūnija, Pandėlio sporto klubu, Rokiškio r. policijos komisariatu,  paminėta Gedulo ir vilties diena 

(organizuotas tradicinis bėgimas ,,Pandėlys – Panemunio ,,Angelas“, akcija ,,Tremties vaikų žaislai“, ekspozicijų paroda gimnazijos 

muziejuje).  Prisijungus prie respublikinės iniciatyvos ,,Atminties kelias“ ir bendradarbiaujant su Rokiškio krašto muziejumi 

paminėta  Žydų genocido aukų atminimo diena.  

Įgyvendintas mokinių pasiekimų ir  pažangos projektas ,,100 gerų darbų Lietuvai“: simboliniame žemėlapyje fiksuoti mokinių 

pasiekimai ir pažanga, dalyvavimas renginiuose, akcijose ir kt., išrinkta aktyviausia klasė, ji apdovanota prizu – kelione.  

Įrengta etnokultūros klasė. Bendruomenėje organizuota akcija „Padovanok eksponatą muziejui“. Etnokultūros klasėje vyko pamokos 

ir klasių valandėlės, organizuota Užgavėnių šventė 4–7 kl. mokiniams.  Ig kl. mokiniai paruošė filmuotą medžiagą apie audimą ir 

audinius; 8 kl. mokiniai paruošė filmuotą medžiagą apie arklio kinkymą. Filmuota medžiaga panaudojama edukacinėms 

programoms. Pagal parengtas rekomendacijas organizuotos ekskursijos į rajono ir šalies etnokultūros muziejus. 

Siekiant užtikrinti turiningą mokinių laisvalaikį, užimtumą po pamokų  buvo organizuotos popietės muziejuje ,,Prie arbatos 

puodelio“, rodomi animaciniai filmai. Per pertraukas organizuoti sporto turnyrai: stalo teniso, stalo futbolo, šaškių ir kt.. 

Gimnazijos ateitininkai dalyvavo respublikinėje savanorystės  ,,Maisto banko“ akcijoje. Taip pat gimnazijos bendruomenė prisidėjo 

prie respublikinės akcijos ,,Darom“: buvo tvarkoma parko aplinka, mokyklos erdvių aplinka. Gimnazistai surengė akciją ,,Gėlių 

žiedai žuvusiems savanoriams ir partizanams“- sutvarkė mūsų krašto atmintinas vietas, pagerbė žuvusiųjų atminimą.  

Organizuotas baigiamasis mokslo metų renginys – Padėkos šventė. Jos metu apdovanoti mokiniai, laimėję 15 individualių ir 10 

komandinių prizinių vietų įvairiose rajoninėse, zoninėse olimpiadose, konkursuose, varžybose, pagerbti jų mokytojai, tėveliai.  

 

2019 M.  MOKYKLOS VEIKLOS  ĮSIVERTINIMO  REZULTATAI 

Mokinių apklausa_NMVA 

Apklausa vykdyta 2019 m. sausio mėnesį „IQES online“ platformoje naudojant NMVA parengtą klausimyną. Į anketos klausimus atsakė 175 5–

8, I–IVg kl. mokiniai (87,5%). 

Nustatytos aukščiausios vertės: 

1. Man yra svarbu mokytis – 3,4 (pritarė 86% mokinių). 

2. Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems – 3,2 („visiškai“ ir „ko gero“ sutinka 91% mokinių). 

3. Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesijuokiau, nesišaipiau – 3,2 („visiškai“ ir „ko gero“  sutinka 82% mokinių). 

4. Aš nebijau pamokose bandyti, daryti klaidų ar neteisingai atsakyti – 3,1 („visiškai“ ir „ko gero“  sutinka 85% mokinių). 

5. Visų dalykų mokymasis tik gimtąją kalba sustiprintų ir praturtintų gimtosios kalbos mokėjimą – 3,1 („visiškai“ ir „ko gero“  sutinka 84% 

mokinių). 

 



Nustatytos žemiausios vertės: 

1. Į mokyklą einu su džiaugsmu – 2,6 („visiškai“ ir „ko gero“  sutinka 59% mokinių). 

2. Dalykų mokymas anglų, vokiečių, prancūzų kalba būtų naudingas tik popamokinėje veikloje, projektuose, būreliuose, bet ne pamokose – 2,6 

(„visiškai“ ir „ko gero“ sutinka 60% mokinių). 

3. Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis – 2,8 („visiškai“ ir „ko gero“ sutinka 70% mokinių). 

4. Man labai patinka integruotos pamokos, kai vienoje pamokoje mokoma kelių dalykų (pavyzdžiui, užsienio kalbos ir geografijos, istorijos ir 

lietuvių kalbos, dailės ir muzikos, ir pan.) – 2,9 („visiškai“ ir „ko gero“  sutinka 77% mokinių).. 

5. Su mokytoju planuojame mano mokymosi tikslus ir žingsnius jiems pasiekti – 3,0 („visiškai“ ir „ko gero“  sutinka 77% mokinių). 

 

Tėvų apklausa_NMVA 

Apklausa vykdyta 2019 m. sausio mėnesį „IQES online“ platformoje naudojant NMVA parengtą klausimyną. Į anketos klausimus atsakė 112 

tėvų (36,8%). 

 

Nustatytos aukščiausios vertės: 

1. Mokykloje mokytojai mokinius moko bendradarbiauti, padėti vienas kitam – 3,7 (pritarė 97% tėvų). 

2. Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus – 3,2 („visiškai“ ir „ko gero“  sutinka 95% tvų). 

3. Mokytojai padeda mokiniams suprasti mokymosi svarbą gyvenime – 3,5 („visiškai“ ir „ko gero“ sutinka 92% tėvų). 

4. Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais – 3,5 („visiškai“ ir „ko gero“ sutinka 95% tėvų). 

5. Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko savitumą (gabumus, polinkius) jį ugdant ir mokant – 3,5 („visiškai“ ir „ko gero“ sutinka 85% tėvų). 

 

Nustatytos žemiausios vertės: 

1. Mano manymu yra labai gerai, kai vienoje pamokoje mokoma kelių dalykų (pavyzdžiui, užsienio kalbos ir geografijos, istorijos ir lietuvių 

kalbos, dailės ir muzikos, ir pan.) – 2,7 („visiškai“ ir „ko gero“  sutinka 57% tėvų). 

2. Dalykų mokymas anglų, vokiečių, prancūzų kalba būtų naudingas tik popamokinėje veikloje, projektuose, būreliuose, bet ne pamokose – 2,7 

(„visiškai“ ir „ko gero“  sutinka 62% tėvų). 

3. Įvairių dalykų mokymasis užsienio kalba praturtintų gimtąją kalbą – 3,0  („visiškai“ ir „ko gero“  sutinka 71% tėvų). 

4. Jei kai kurių dalykų (muzikos, istorijos, biologijos ir kt.) pamokose būtų mokoma užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų) kalba, noriai leisčiau 

savo vaiką į tokias pamokas – 3,0 („visiškai“ ir „ko gero“  sutinka 70% tėvų).. 

5. Mano vaikas gali pasirinkti užduotis pagal savo gebėjimus – 3,0 („visiškai“ ir „ko gero“  sutinka 77% tėvų). 

 

Grįžtamasis vertinimas 

Tikslas: Įvertinti mokyklos veiklos kokybės pokyčius per paskutinius dvejus mokslo pagal išorės audito nustatytus tobulintinus aspektus. 

Dalyviai: 5-8, I-IVg kl. mokiniai, mokytojai. 

Laikas: 2019 m. vasario – gegužės mėn. 

Metodai, šaltiniai: pamokų stebėjimas (27); mokinių apklausa „IQES online“  (166 mok./83 proc.); įrašų  el.dienyne  analizė (5-10 kl.); mokytojų 

refleksija. 

 

 



Rezultatai: 
R

o
d
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a
i 

Išorinio vertinimo ataskaitos duomenys (2017 m.) 2019 m.  grįžtamasis vertinimas 

Išvados Labai gerų ir 

gerų pamokų 

dalis 

Pamokų, kuriose 

stebėta rodiklio 

raiška, dalis 

Pamokų, kuriose 

rodiklių raiška 

pažymėta kaip 

pamokos stiprybė, 

dalis 

D
a

v
im

a
s,

 

in
d

iv
id

u
a

li
za

v
im

a
s,

 

su
a
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e
n
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a
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Gabieji mokiniai dažniausiai ugdyti kartu su kitais, t.y. jiems neskirti gebėjimus atitinkantys 

iššūkiai, nesiremta jų mokymosi patirtimi aiškinant medžiagą, neišnaudotos gabiųjų galimybės 

teikti pagalbą klasės draugams. 

15-20 proc. 63 proc. 30  proc. 

23,75 proc. pamokų mokiniams sudarytos neblogos arba tinkamos galimybės rinktis užduotis 

pagal savo gebėjimus, mokytojo pagalba mokantis buvo paveiki, o namų darbai diferencijuoti ir 

tinkamai susieti su mokymusi pamokoje. Mokytojams vertėtų suteikti mokiniams daugiau 

galimybių dirbti skirtingu tempu, atlikti skirtingo lygmens užduotis, rinktis skirtingas mokymo 

priemones ir informacijos šaltinius. 

23,75 proc.  74 proc. 37 proc. 

Pamokose mokytojai dažnai duoda skirtingas užduotis labai gerai ir ne itin gerai besimokantiems 

mokiniams 

71 proc.  75 proc. 

M
o

k
y

m
o

si
 į

v
a

ir
o

v
ė
 

Daugumoje   stebėtų pamokų mokomoji veikla buvo nukreipta į žinių perteikimą, dažniausiai šiose 

pamokose vyravo informaciniai atgaminamieji metodai (pasakojimas, paskaita, vaizdinės 

medžiagos demonstravimas, aiškinimas, klausymas, skaitymas, klausimai-atsakymai). Mokykloje 

vyrauja klasikinės, į vienpusį mokinių mokymą orientuotos paradigminės nuostatos ir tradiciniai 

mokymo būdai.  

32,5 proc. 

 

 

 

 

78 proc. 48,1 proc. 

Daugelio mūsų mokytojų pamokos yra įdomios 75 proc.  79 proc. 

Pamokoje naudojamos užduotys skatina mąstyti, spręsti įvairias problemas   82 proc. 

Mokytojai dažnai skatina mus aktyviai mokytis (teikti pavyzdžius, argumentuoti ir pan.)   87 proc. 

Pamokose dažnai ieškome informacijos, ją nagrinėjame, sprendžiame problemas, diskutuojame   87 proc. 

Mūsų mokykloje per pamokas daugiausiai kalba mokytojai   75 proc. 

S
a

v
iv

a
ld

u
m

a
s 

m
o

k
a

n
ti

s Retai sudarytos sąlygos mokiniams, padedant mokytojui, išsikelti tikslus, pasirinkti užduočių 

atlikimo būdus, įsivardinti mokymosi sunkumus ir problemas, bandyti jas spręsti, reflektuoti, 

tikslingai bendradarbiauti. Dėl mokytojo dominavimo nesudarytos sąlygos savivaldžiam mokinių 

mokymuisi. 

15-20 proc. 81,5 proc. 26 proc. 

Su mokytoju planuojame mano mokymosi tikslus ir žingsnius jiems pasiekti 78 proc.  85 proc. 

Pamokose mes skatinami kelti sau mokymosi tikslus, planuoti savo darbą   83 proc. 

Kas ir kaip vyks(-ta) pamokose planuoja ir sprendžia tik mūsų mokytojai   75 proc. 

Man patinka, kad pamokoje mokytojai palieka laiko apmąstyti, ko išmokau, ką dar reikėtų 

pasikartoti 

  87 proc. 

Man lengva planuoti savo mokymąsi, pamokoje nusimatyti tikslus (ko išmoksiu)   77 proc. 

S
o

ci
a

lu
m

a
s 

 m
o

k
a

n
ti

s 

Daugumoje  pamokų sudarytos nepakankamos sąlygos mokinių bendradarbiavimui, netaikytos 

grupių mokymosi strategijos ir metodai. Nors mokiniai ir susodinti grupėmis, jiems skirtos 

užduotys nebuvo tinkamos bendravimui ir bendradarbiavimui. 

32,4 proc 85,2 proc. 40,7 proc. 

Mes dažnai bendradarbiaujame įvairios sudėties ir dydžio grupelėse   87 proc. 

Kai iškyla mokymosi sunkumų, aš pagalbos kreipiuosi į bendraklasius   84 proc. 

Kai iškyla mokymosi sunkumų, aš pagalbos kreipiuosi į mokytojus   90 proc. 
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Mokytojai nepakankamai išnaudojo formuojamojo vertinimo formų ir būdų įvairovę, ypač pažangą 

skatinantį grįžtamąjį ryšį. Pamokose nepakankamai naudota vertinimo informacija ugdymui 

koreguoti, tinkamesnėms mokymosi strategijoms pasirinkti, mokiniai retai arba neveiksmingai 

skatinti planuoti tolesnius savo mokymosi žingsnius, tikslingai siekti optimalios asmeninės 

sėkmės, taisyti mokymosi spragas ir valdyti mokymąsi.  

TAMO dienyne teikiama informacija apie mokinių mokymąsi ir pažangą dažnai nėra pakankamai 

konkreti – ne visada nurodyta, ką mokinys jau išmoko, geba, ką turėtų daryti, kad jo pasiekimai 

būtų geresni. 

15-20 proc. 96,3 proc. 33,3 proc. 

Mokykloje su manimi aptariamos mokymosi sėkmės 79 proc.  84 proc. 

Mokytojai man padeda pažinti mano gabumus ir polinkius 87 proc.  86 proc. 

Mokytojai dažnai man asmeniškai (ir kitiems) pasako, ko reikėtų, kad mokyčiausi geriau, 

sėkmingiau 

  76 proc. 

Beveik kiekvienoje pamokoje paliekama laiko permąstyti, ko išmokome, kas trukdė geriau mokytis   65 proc. 

Mūsų yra prašoma pasidalinti idėjomis, kaip būtų galima pagerinti mokymą(si)   81 proc. 

Už gerą mokymąsi man yra padėkojama   84 proc. 

Dažnai vertiname ne tik savo, bet ir draugų atliktas užduotis, kūrinus, idėjas   88 proc. 

Mes dažnai su mokytojais aptariame, kaip mums sekasi mokytis ir tobulėti   82 proc. 

 

 

 

SSGG analizė 

SSGG analizė atlikta remiantis vidaus įsivertinimo išvadomis, mokinių pasiekimų bei metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatais: 

 

Stiprybės  Silpnybės  

1.Aiškūs, dalyvaujant visiems gimnazijos mokytojams priimti  

susitarimai dėl pamokos kokybės, mokinių pasiekimų ir pažangos 

stebėjimo bei vertinimo. 

 

2. Kryptingas pilietinių, dorinių vertybių ugdymas pasitelkiant įvairius 

socialinius partnerius ir integruojant formaliojo ir neformaliojo švietimo 

veiklas. 

1. Pamokos organizavimo aspektai: 

1.1. Gabių mokinių ugdymas. 

1.2. Grupių mokymosi strategijos ir metodai. 

1.3. Vertinimo informacijos analizė ir panaudojimas. 

2. Dalies mokinių nepakankamas asmeninių ir socialinių kompetencijų, 

taip pat mokymosi motyvacijos lygis. 

Galimybės Grėsmės 

1.Pamokos kokybės stiprinimas organizuojant mokytojų darbo patirties 

sklaidą. 

2. Pozityvių vertybinių nuostatų, mokymosi motyvacijos stiprinimas 

įgyvendinant prevencinius, pilietiškumo, neformaliojo vaikų švietimo, 

kultūros paveldo pažinimo ir kt. projektus, programas. 

1. Nuolatinė švietimo sistemos kaita, asmeninės nuostatos trukdo daliai 

mokytojų užtikrinti aukštesnę pamokų kokybę. 

 

2.  Nepalankus socialinis ekonominis kontekstas sąlygoja dalies mokinių 

nenorą dalyvauti bendrose mokyklos veiklose, prisiimti atsakomybę už 

savo mokymąsi, gerbti ir rūpintis kitais. 

 

 



2019 – 2020 M.M.  PRIEMONIŲ PLANAS 

 

2017–2019 m. strateginis tikslas: Saugi, pagrįsta asmenine atsakomybe, tarpusavio pagalba, pozityvaus elgesio skatinimu ugdymosi aplinka. 

2019 -2020 m.m. 1 tikslas: Prevencinių ir intervencinių priemonių kuriant palankią ugdymosi aplinką veiksmingumo didinimas. 

1.1. Uždavinys: Vykdant  prevencines programas, projektus, renginius, organizuojant mokyklos bendruomenės švietimą, kurti į mokymosi sėkmę, gerą 

savijautą, asmenybės brandą orientuotą ugdymosi aplinką. 

Priemonės Laikas, 

terminai 

Koordinatoriai, 

organizatoriai 

Lėšos 

(šaltiniai) 

Rezultatas, sėkmės kriterijai 

1.1.1. Siekiant nuosekliai ugdyti mokinių socialines 

emocines kompetencijas, sistemingai organizuoti 

prevencinių programų „Antras žingsnis“, 

„Paauglystės kryžkelės“, „Raktai į sėkmę“ 

užsiėmimus mokiniams, tėvams. 

Visus metus J. Kavoliūnienė, 

klasių auklėtojos  

 1-4, 5–8, I-IVg kl. kas mėnesį vedamos ne mažiau kaip 

dvi įgūdžių ugdymo  klasės valandėlės, per mokslo metus 

– ne mažiau kaip du užsiėmimai tėvams. 

 

1.1.2. Siekiant pagilinti mokytojų profesines 

žinias, įgūdžius, rekomenduoti, organizuoti 

kvalifikacijos tobulinimo renginius vaikų socialinių 

ir emocinių kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko 

gerove susijusiose srityse. 

Visus metus J. Kavoliūnienė Projekto 

lėšos 

 

 

 

Organizuoti ne mažiau kaip 2 kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai, teikiama informacija mokytojams, specialistams 

apie kitur organizuojamus seminarus, mokymus. 

Mokymuose dalyvauja ne mažiau kaip 80 proc. mokytojų. 

1.1.3. Siekiant ugdyti sveiką asmens gyvenseną ir 

rengti mokinius šeimos gyvenimui, organizuoti: 

 Šviečiamąsias sveikatos ir lytiškumo ugdymo 

bei rengimo šeimai  paskaitas. 

 

 

 Konkursą „Sveikatiada“. 

 

 

 Respublikinė iniciatyva „Švarių rankų 

šokis“. 

 Mokinių sveikatinimo projekto renginį 

„Sveikata – didžiausias mūsų turtas“. 

 

 Saviugdos praktikumą „Žalingi įpročiai: 

fizinė ar psichologinė priklausomybė?“ 

 

 

 Sporto šventę. 

 

 

Spalis 

 

 

 

Lapkritis 

 

 

Lapkritis 

Lapkritis 

 

 

 

 

Lapkritis 

 

 

Birželis 

 

 

 

J. Kavoliūnienė, 

R. Ingelevičienė 

 

 

I. Veikšrienė,  

R. Vilkienė 

 

R. Kiburienė 

E. Zinkauskienė,  

A. Melvydienė 

 

 

 

E. Zinkauskienė 

 

 

D. Girdvainienė, 

R. Vilkienė 

 

 

Projekto 

lėšos 

 

 

Ig–IVg klasių mokiniams organizuotos 2–3 paskaitos su 

kviestiniais lektoriais, 5–8, I–IVg klasėse po 1–2 

valandėles  su R.Ingelevičiene 

 

Organizuotas 1–4 kl. mokinių konkursas pagal 

respublikinio projekto „Sveikuolių sveikuoliai“ nuostatus. 

 

1- 4 klasių mokiniai sukurs šokį. 

Organizuotas protmūšis 5–8 kl. mokiniams  sveikos 

gyvensenos, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos, saugaus elgesio bei 

pirmosios pagalbos tematika. 

 

Organizuoti praktiniai savęs pažinimo užsiėmimai  8, Ig 

kl. mokiniams. 

 

Organizuotos 1-4 kl. kvadrato, linksmųjų estafečių 

varžybos. 

1.1.4. Ugdant atsakingą elgesį mokykloje, viešose 

vietose, socialinėje erdvėje, organizuoti: 

 

 

 

 

.  

 



 Prevencines pamokas su policijos 

pareigūnais. 

 

 Saugesnio interneto savaitę. 

 

 

 

 

 „Šviesoforo“ šventę. 

 

 

 Teisinių žinių konkursą „Temidė“. 

 

 

 Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ renginiai 

1–4 kl. 

Rugsėjis–

lapkritis 

 

Vasaris 

 

 

 

 

Balandis 

 

 

Kovas 

 

 

Kovas 

E. Zinkauskienė 

 

 

L.Tichonova,  

D. Šaltienė, 

A. Krasauskienė, 

R. Kiburienė, 

V. Baltrukėnienė 

R. Kiburienė 

 

 

V. Adomėnienė 

 

 

R. Vilkienė 

Vyks 4 prevencinės pamokos su policijos pareigūnais 1–8, 

I–IIg klasėse.  

 

Organizuotas „Draugiško interneto‘“ konkursas 1–4 kl. 

mokiniams, 5 – 8 kl. mokiniams – viktorina, kūrybinės 

užduotys, žaidimas „Kiberzona“. 

 

 

Organizuota „Šviesoforo“ šventė mokykloje, sudaryta 

komanda rajoniniam konkurso  turui. 

 

Suburta gimnazijos komanda dalyvauja rajoniniame 

teisinių žinių konkurso ture. 

Organizuoa piešinių paroda ,,Mūsų rankos ir žodžiai skirti 

ne patyčioms!“, žaidimas „Pažinkime geriau vienas kitą“, 

filmukų vaikams prieš patyčias stebėjimas ir aptarimas, 

diskusija ,,Mokiniai, patyčios ir internetas: kas už ką 

atsakingas?“, sukurtas  lankstinukas ,,Patyčios gali ir turi 

liautis“ . 
1.1.5.  Siekiant padėti mokiniams ugdytis pozityvius 

gyvenimo įgūdžius ir teigiamas vertybines 

nuostatas: 

1.1.5.1. Organizuoti vaikų ir jaunimo socializacijos 

projekto vasaros stovyklą „Pašėlusi vasara 

2”. 

 

1.1.5.2. Dalyvauti Kazickų šeimos fondo programos 

,,Jaunimas Gali“ veikloje.   

 

  

 

 

 

Birželis 

 

 

 

Rugsėjis–

birželis 

 

 

 

E. Zinkauskienė, 

V. Karaliūnienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

V. Karaliūnienė,  

R. Žėkienė 

 

 

 

Projekto 

lėšos 

 

 

Projekto 

lėšos 

 

 

 

Organizuota vasaros stovykla socialiai remiamų šeimų 

vaikams (1-4, 5-8, Ig-IIg kl.). 

 

 

Programoje dalyvaujantys mokiniai sportuos, keliaus, 

bendraus su kitų mokyklų jaunimu, bus organizuoti 

susitikimai su programos koordinatoriais, žymiais 

žmonėmis. 

1.1.6. Užtikrinant mokinių teisę ir pareigą lankyti 

mokyklą bei atsižvelgiant į asmens duomenų 

apsaugos reikalavimus, ŠMSM rekomendacijas, 

Rokiškio r. savivaldybės teritorijoje gyvenančių 

vaikų apskaitos tvarką, mokyklos bendruomenės 

narių pasiūlymus, atnaujinti gimnazijos lankomumo 

apskaitos tvarką. 

Iki spalio 

mėn. 20 d. 

E. Zinkauskienė, 

J. Kavoliūnienė 

 Lankomumo apskaitos tvarkos projektas pateiktas 

svarstyti mokyklos bendruomenei. Atsižvelgiant į naujus 

teisinius dokumentus atnaujinti susitarimai dėl  

pateisinamo pamokų/ugdymo dienų skaičiaus,  

pateisinamų pamokų praleidimo  priežasčių, pateisinimą 

patvirtinančių dokumentų ir jų pateikimo tvarkos, pamokų 

lankomumo kontrolės būdų, prevencinių priemonių 

mokyklos nelankantiems mokiniams.  

1.1.7. Siekiant įvertinti mokinių savijautą, saugumą, 

švietimo pagalbos ir paramos mokiniams  

Gruodis- 

sausis 

J. Kavoliūnienė  Tyrime dalyvaus 1-8,I–IVg kl. tėvai, 5–8, I–IVg kl. 

mokiniai, rezultatai bus pristatyti  mokytojų tarybos 



veiksmingumą, atlikti anketinę mokinių, jų tėvų 

apklausą („IQES online“). 

posėdyje. 

2017–2019 m. strateginis tikslas: Individualias mokinių galias atitinkantys mokymosi pasiekimai ir nuolatinė pažanga. 

2019-2020 m. m. 2 tikslas: Mokytojų bendradarbiavimo   siekiant aukštesnės ugdymo kokybės stiprinimas.   

2.1. Uždavinys: Įgyvendinant neformaliojo švietimo projektus, organizuojant integruotus renginius, padėti mokiniams įgyti įvairios prasmingos patirties, 

patirti mokymosi džiaugsmą. 

Priemonės Laikas, 

terminai 

Koordinatoriai, 

organizatoriai 

Lėšos 

(šaltiniai) 

Rezultatas, sėkmės kriterijai 

2.1.1. Siekiant aktyviau taikyti  praktinio, 

patyriminio mokymosi metodus, autentiškus 

mokymosi šaltinius, įvairias ugdymosi aplinkas, 

dalyvauti strateginių partnerysčių, neformaliojo 

švietimo paslaugų teikimo ir kituose projektuose, 

programose: 

 Respublikinis Kultūros paveldo departamento 

projektas ,,Susipažįstame su Šiaurės 

Aukštaitijos žydų kultūros paveldu“ 

 

 

 

 Respublikinis Kultūros paveldo departamento 

projektas ,,Jogailaičių keliais“ 

 

 

 

 

 Respublikinis projektas „Kultūros pasas“ 

 

 

 

 Projektas ,,Neformaliojo vaikų švietimo 

paslaugų plėtra“:  

 

 

 Lenkijos-Lietuvos jaunimo mainų fondo 

tęstinis projektas „Žymūs Lietuvos ir 

Lenkijos žmonės“ 

 

 ERASMUS + KA2 projektas „Finansinių ir 

verslumo įgūdžių ugdymas lavinant aktyvų 

pilietį“ 

 

 

 

 

 

 

Rugsėjis–

gruodis 

 

 

 

 

Rugsėjis–

gruodis 

 

 

 

 

Rugsėjis–

birželis 

 

 

Spalis–

birželis 

 

 

Sausis–

birželis 

 

 

Rugsėjis-

birželis 

 

 

 

 

 

 

 

V. Karaliūnienė, 

E. Glemžienė, 

A. Viduolienė, 

V. Kubilienė, 

V. Baltrukėnienė 

 

V. Karaliūnienė, 

A. Melvydienė, 

N. Leišienė, 

V. Adomėnienė, 

V. Baltrukėnienė  

 

V. Karaliūnienė 

 

 

V. Karaliūnienė, 

R. Žėkienė, 

A. Deksnys 

 

L.Tichonova, 

E. Glemžienė 

 

 

D. Šaltienė, 

A. Krasauskienė, 

N. Leišienė, 

 Ne mažiau kaip 95 proc. mokinių dalyvaus strateginių 

partnerysčių, neformaliojo švietimo paslaugų teikimo ir 

kituose projektuose, programose. 

 

 

 

Vyks pažintinės ekskursijos, bus parengti informaciniai 

stendai, interaktyvus maršrutas, pristatyti mokinių 

kūrybiniai darbai, organizuota projekto sklaida rajono 

mokyklose. 

 

 

Vyks pažintinės ekskursijos, bus sukurtas edukacinis 

filmukas, parengta fotoparoda,  projektas pristatytas 

gimnazijos ir Pandėlio bendruomenei. 

 

 

 

Organizuotos edukacinės išvykos 2.1.1.1. mokinių 

kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai 

plėsti. 

 

Organizuotos plaukimo pamokos gimnazijos mokiniams. 

 

 

 

Sukurtas edukacinis žaidimas. 

 

 

 

Vyks pažintinės-edukacinės ekskursijos, bus parengtas 

informacinis stendas, interaktyvi projekto veiklų knyga,  

šalių simbolikos ekspozicija, vyks projekto sklaida 



 

 

 „eTwinning“ partnerysčių projektai 

 

 

Rugsėjis–

birželis 

L. Kvedaravičienė 

 

L. Tichonova, 

A. Krasauskienė, 

A. Viduolienė, 

V. Baltrukėnienė, 

E. Glemžienė, 

R. Kiburienė, 

I. Veikšrienė 

nacionaliniu ir rajono lygmeniu. 

 

Vyks ne mažiau kaip 5 integruoti įvairių dalykų projektai. 

2.1.2. Stiprinant  įvairių mokomųjų dalykų, temų, 

ugdymosi tikslų ir metodų  sąsajas, mokymą(si) 

bendradarbiaujant, organizuoti integruotus  

renginius: 

 Europos kalbų diena 

 

 

 

 

 Vokiečių kalbos dienų renginys „Ö kaip 

vokiškai?“ 

 

 

 Žemės dienai skirtų renginių savaitė „Žemės 

delnuos“ 

 

 

 

 

 

 

 

 Mokinių darbų mugė „Skruzdėliuko diena“ 

 

 

 Europos diena 

 

 

 

 „eTwinning“ gimtadienis 

 

 

 

 

 

Rugsėjis 

 

 

 

 

 

Spalis 

 

 

 

Kovas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovas 

 

 

Gegužė 

 

 

 

Gegužė 

 

 

 

 

 

L. Tichonova, 
D. Šaltienė, 

A. Krasauskienė, 

K. Ruzienė, 

V. Ražinskas, 

G. Guzikauskienė 

G. Guzikauskienė, 

 

 

 

L. Kvedaravičienė, 

N. Leišienė, 

L. Vipienė, 

V. Blauzdavičius, 

R. Meiluvienė, 

V. Baltrukėnienė, 

D. Deksnienė, 

R. Kiburienė 

 

V. Kubilienė, 

V. Karaliūnienė 

 

L. Tichonova, 

D. Šaltienė, 

A. Krasauskienė 

 

L.Tichonova, 

D. Šaltienė, 

A.Krasauskienė, 

  

 

 

Vyks mokinių pasirodymai, kalbų  viktorina ,, Kaip mes 

mokame kalbas“; integruotos pamokos ,,Gaminame  

Europos šalių patiekalus“, „Padainuokime kartu“, 

„Kurkime žodžių debesis“; partnerių atvirukų paroda; bus 

parengtas stendas. 

 

Prisidedant prie Vokiečių kalbos dienų renginių Lietuvoje 

vyks video medžiagos „Virtuali kelionė po Vokietiją‘‘ 

peržiūra,  viktorina, mokiniai mokysis vokiškų dainų. 

 

Vyks integruotos kūrybinės veiklos, linksmoji gamtos ir 

tiksliųjų mokslų olimpiada, kompiuterinių piešinių, 

miniatiūrų konkursas, tiriamieji ekologiniai darbai, 

parengta pavasarinių puokščių paroda ir specialus  šokis. 

 

 

 

 

 

Organizuota mokinių gaminių ir dirbinių mugė. 

 

 

Vyks „Online“ kelionė po partnerių šalis, edukacinis 

žaidimas, varžytuvės. 

 

Vyks sveikinimų kūrimas, dainų konkursas, video tiltas 

su partneriais, laiškų rašymas, bus sukurti trumpi 

edukaciniai filmukai. 



 

 

 

 

 

 

 Olimpinė diena 

 

 

 

 

 

 

Birželis 

K.Ruzienė, 

V.Ražinskas, 

G.Guzikauskienė, 

D. Deksnienė, 

R. Kiburienė, 

I. Veikšrienė 

R. Žekienė, 

V.Karaliūnienė, 

A. Deksnys, 

V. Kubilienė, 

A. Sriubiškis, 

R. Ruželė, 

A. Viduolienė 

 

 

 

 

 

 

Vykdant olimpinį projektą, 5-11 klasių mokiniai dalyvaus 

įvairiose komandinėse, asmeninėse varžybose. 

 

 

2.2. Uždavinys: Sudarant sąlygas atsiskleisti mokinių gabumams ir talentams, organizuojant  mokytojų darbo patirties sklaidą, stiprinti gabių mokinių 

ugdymą, mokymą(si) bendradarbiaujant, pažangą skatinantį grįžtamąjį ryšį. 

2.2.1. Sudarant sąlygas gabiems mokiniams ugdytis 

pagal savo gebėjimus ir polinkius: 

2.2.1.1. Siūlyti, organizuoti kryptingą, pagilintą 

dalykų modulių mokymąsi (lietuvių k., 

matematikos, inform.technologijų). 

 

2.2.1.2. Dalyvauti Rokiškio savivaldybės švietimo 

centro organizuojamose  olimpiadose, 

konkursuose, varžybose. 

2.2.1.3. Organizuoti mokinių gabumus ir talentus 

atitinkančius neformaliojo vaikų švietimo 

būrelius. 

2.2.1.4. Organizuoti tikslinės paskirties renginius 

mokykloje:  

Dailaus rašto konkursas ,, Aš moku rašyti 

lietuviškai“  1-2 kl. mokiniams. 

Raštingiausio bendruomenės nario konkursą  

Nacionalinio diktanto I turą gimnazijoje 

Kūrybinį projektą   ,,Neregėtas Pandėlio 

dvaras“.  

2.2.1.5. Suteikti pagalbą mokiniams,  

dalyvaujantiems  edukaciniuose, meninės 

saviraiškos ir kt. konkursuose, projektuose. 

2.2.1.6. Atlikti 5–8, I-III g kl. mokinių anketinę 

apklausą „Gabumų ir talentų ugdymas“ 

 

 

Rugsėjis- 

birželis 

 

 

Pagal 

renginių 

planą 

Rugsėjis-

birželis 

 

 

 

Vasaris 

 

Vasaris 

Kovas 

Rugsėjis–

liepa 

 

Rugsėjis-

birželis 

Gegužė 

 

 

Lietuvių k., 

matematikos, pradinių 

kl. mokytojai 

 

Visų dalykų 

mokytojai 

 

Būrelių vadovai 

 

 

 

 

R. Vaičėnienė 

 

V. Danienė 

V. Baužienė 

A. Viduolienė 

 

Dalykų mokytojai, 

pradinių klasių 

mokytojos 

J. Kavoliūnienė 

  

 

Parengtos ir įgyvendinamos lietuvių k. ir matematikos 

modulių programos gabesniems mokiniams ne mažiau 

kaip keturiose klasėse. 

 

Ne mažiau kaip 50 proc. mokinių dalyvaus olimpiadose, 

konkursuose, varžybose (mokyklos, rajono, apskrities, 

respublikiniuose turuose). 

Dauguma mokyklos būrelių orientuoti į mokinių gabumų 

ir talentų ugdymą. 

 

Organizuoti ne mažiau kaip 4 mokyklos renginiai gabių 

mokinių ugdymui. 

 

 

 

 

 

 

Mokiniai dalyvaus 5-6 edukaciniuose, meninės 

saviraiškos ir kt. konkursuose. 

 

Apklausoje dalyvaus 5–8, I–IVg kl. mokiniai, rezultatai 

bus pristatyti  mokytojų tarybos posėdyje. 

2.2.2. Skatinant įgyvendinti pedagogines naujoves,      



siekiant aukštesnės  ugdymo kokybės: 

2.2.2.1. Organizuoti mokytojų gerosios patirties 

sklaidą pagal metodinės tarybos ir metodinių 

grupių veiklos planus. 

2.2.2.2. Vykdyti ugdomąją pamokų priežiūrą: 

 Gabių mokinių ugdymas. 

 Grupių mokymosi strategijos ir metodai. 

 Vertinimo informacijos analizė ir 

panaudojimas. 

2.2.2.3. Organizuoti metodinę išvyką į kitas 

mokyklas „Prevencinių programų ir 

inovatyvių ugdymo metodų įgyvendinimo 

praktiniai aspektai“. 

 

Rugsėjis – 

birželis 

 

Lapkritis–

gegužė 

 

 

 

Balandis 

 

Dalykų mokytojai, 

pradinių kl. mokytojai 

 

 

Mokyklos vadovai 

 

 

 

J. Kavoliūnienė,  

A. Melvydienė,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne mažiau kaip 70 proc. mokytojų dalinsis savo darbo 

patirtimi, mokysis vieni iš kitų dalyvaudami mokymuose, 

konsultacijose, atvirose pamokose. 

Bus stebėtos ne mažiau kaip aštuonių  mokytojų 

pamokos,  pateiktos rekomendacijos pamokos tobulinti. 

 

 

 

Organizuota metodinė išvyka.  

2017–2019 m. strateginis tikslas: Mokinių brandą ir asmenybės ūgtį įgalinantis gyvenimas gimnazijoje. 

2019-2020 m. m. 3 tikslas: Gimnazijos tradicijų puoselėjimas ir naujų kūrimas siekiant ugdyti pozityvias vertybines mokinių nuostatas. 

3.1. Uždavinys: Organizuojant tradicinius renginius, stiprinant etnokultūrinį ugdymą, skatinant ir palaikant mokinių ir mokytojų lyderystę, saviraišką, 

iniciatyvas puoselėti  pagrindines gimnazijos vertybes: mokslą, pagarbą, bendradarbiavimą, pilietiškumą. 

Priemonės Laikas, 

terminai 

Koordinatoriai, 

organizatoriai 

Lėšos 

(šaltiniai) 

Rezultatas, sėkmės kriterijai 

3.1.1. Siekiant ugdyti mokinių pilietinę, tautinę 

savimonę, organizuoti valstybinių švenčių, 

atmintinų dienų, reikšmingų istorinių įvykių, 

sukakčių paminėjimus: 

 Žydų genocido aukų atminimo diena 

 

 

 Konstitucijos dienai skirti renginiai 

 

 

 

 Renginys, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 

kovų atminimo metams paminėti ,,Pušų viršūnėse 

žiemos naktis sustojo...“ 

 

 Laisvės gynėjų dienai skirti renginiai 

 

 

 

 

 Vasario 16 – osios  renginiai 

 

 

 

 

Rugsėjis 

 

 

Spalis 

 

 

 

Gruodis 

 

 

 

Sausis 

 

 

 

 

Vasaris 

 

 

 

 

V. Karaliūnienė, 

V. Adomėnienė 

 

V. Adomėnienė,  

I. Veikšrienė, 

D. Girdvainienė 

 

R. Žėkienė, 

V. Karaliūnienė, 

E. Glemžienė 

 

R. Žėkienė, 

V. Karaliūnienė, 

E. Glemžienė 

 

 

E. Glemžienė, 

 Organizuoti ne mažiau kaip 6 renginiai įtraukiant 

gimnazijos bendruomenę. 

 

 

Organizuota išvyka į žydų žūties vietą Rokiškio r. 

 

 

Organizuotas Konstitucijos egzaminas 8, I–IVg kl. 

mokiniams, viktorina „Aš labai myliu Lietuvą“ 4 kl. 

mokiniams. 

 

Organizuota paroda muziejuje, spektaklis ,,Miškų ir 

nakties duktė“, partizanų atminimo pagerbimas Pandėlio 

kapinėse. 

 

Vyks bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“, skirtas Sausio 

13-ajai paminėti, akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, bus 

uždegti atminimo laužai kartu su miestelio bendruomene, 

organizuotas minėjimas 1–4 kl. mokiniams. 

 

Organizuotas šventinis minėjimas 5–8, I–IVg kl. 



 

 

 

 

 

 

 

 Kovo 11 – osios  renginiai 

 

 

 

 

 

 Gedulo ir vilties dienai skirti renginiai  

 

 

 

 

 

 

 

Kovas 

 

 

 

 

 

Birželis 

 

V. Adomėnienė, 

A. Melvydienė, 

R. Ruželė, 

D. Deksnienė, 

E. Glemžienė 

 

 

V. Adomėnienė, 

V. Danienė, 

V. Kubilienė, 

D. Deksnienė, 

R. Vaičėnienė 

 

V. Karaliūnienė, 

R. Žėkienė, 

E. Glemžienė 

mokiniams, dailyraščio konkursas 1–2 kl. mokiniams. 

 

 

 

 

 

 

Organizuotas šventinis minėjimas 5–8, I–IVg kl. 

mokiniams, skaitovų  konkursas 1–4 kl. mokiniams. 

 

 

 

 

Organizuotas tradicinis bėgimas ,,Pandėlys- Panemunio 

,,Angelas“, akcija prie paminklo, paroda muziejuje. 

3.1.2. Ugdant mokinių tapatumo ir pasididžiavimo 

savo mokykla jausmą, organizuoti tradicinius 

gimnazijos renginius: 

 

 Kalėdiniai renginiai1–8, I–IVg kl. 

mokiniams. 

       

 

 Paskutinio skambučio šventė 

 

 

 

 

 

 Mokslo metų pabaigos šventė 

 

 

 

 

 

 Padėkos diena konkursų, olimpiadų, varžybų 

prizininkams, jų tėveliams ir mokytojams 

 

 

 

 

 

 

 

Gruodis 

 

 

 

Gegužė 

 

 

 

 

 

Birželis 

 

 

 

 

 

Birželis 

 

 

 

 

 

 

 

 

1–4 kl. mokytojos, 

5–8, I–IVg kl. 

auklėtojos 

 

V. Karaliūnienė, 

D. Deksnienė, 

N. Leišienė, 

R. Kiburienė, 

R. Ruželė 

 

V. Danienė, 

D. Deksnienė, 

R. Ruželė, 

V. Kubilienė 

 

 

A. Melvydienė, 

V. Kubilienė, 

R. Ruželė, 

V. Karaliūnienė 

 

  

Organizuoti ne mažiau kaip 7 šventiniai  renginiai 

įtraukiant gimnazijos bendruomenę. 

 

 

 



 Tradicinė buvusių mokinių susitikimo šventė 

 

 

 

 

 

 Rugsėjo Pirmosios šventė 

 

 

Liepa 

 

 

 

 

 

Rugsėjo 1 

V. Karaliūnienė, 

V. Kubilienė,  

L. Kvedaravičienė, 

E. Glemžienė, 

R. Kiburienė 

 

V. Karaliūnienė,  

V. Kubilienė, 

R. Ruželė, 

D. Girvainienė, 

I. Veikšrienė 

3.1.3. Skatinant mokinius pažinti, saugoti savo 

krašto, šalies nematerialųjį ir materialųjį kultūros 

paveldą: 

3.1.3.1. Etnokultūros klasėje parengti edukacines 

programas, jas pristatyti mokiniams; rinkti, saugoti 

ir eksponuoti  krašto buities ir etnografijos 

eksponatus. 

 

3.1.3.2. Rinkti, saugoti, eksponuoti mokyklos 

istorijos, krašto istorijos medžiagą; rengti parodas, 

ekspozicijas, jas pristatyti ne tik gimnazijos, bet ir 

platesnei auditorijai. 

 

 

 

Rugsėjis–

birželis 

 

 

 

Rugsėjis–

liepa 

 

 

 

V. Danienė,  

E. Glemžienė, 

A.Melvydienė, 

V. Karaliūnienė 

 

V. Karaliūnienė 

  

 

 

Etnokultūros klasėje parengtos ne mažiau kaip 5 

edukacinės programos, jos pristatytos mokiniams. Klasė 

nuolat papildoma naujais eksponatais. 

 

 

Tvarkomi muziejaus fondai; parengti medžiagų aplankai; 

parengtos ne mažiau kaip 3 ekspozicijos; 

bendradarbiaujama su kraštiečiais, gyvenančiais ne 

Pandėlyje; su Pandėlio miesto bendruomene; ruošiama 

medžiaga leidiniui apie mokyklą.  

3.1.4.Siekiant užtikrinti įdomų, turiningą mokinių 

laisvalaikį, organizuoti mokinių polinkius 

atitinkančias neformalias veiklas įvairiose mokyklos 

erdvėse per pertraukas ir po pamokų. 

Spalis–

vasaris 

V. Karaliūnienė  Kartu su Mokinių taryba organizuotos popietės muziejuje 

,,Prie arbatos puodelio“, stalo teniso, stalo futbolo, šaškių 

turnyrai; „Karaokė“ konkursai ir kt. 

3.1.5. Skatinant mokinius prisidėti kuriant jų 

aplinkos, bendruomenės gerovę, dalyvauti 

savanorystės  iniciatyvose, akcijose. 

Spalis, 

balandis 

V. Danienė  Tvarkoma miestelio parko aplinka, mokyklos erdvių 

aplinka, atmintinos krašto vietos. 

 


