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BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

2019 m. m. veiklos planas  parengtas vadovaujantis 2018–2019 m. m. gimnazijos ugdymo planu ir 2017–2019 m. gimnazijos strateginiu 

planu, 2017 m. atlikto mokyklos išorinio vertinimo rekomendacijomis bei 2017–2018 m. m.  veiklos plano įgyvendinimo ir mokinių pasiekimų 

analize. Planą rengė darbo grupė, sudaryta gimnazijos direktoriaus įsakymu 2018 m. lapkričio 23 d., Nr. V-273. 

 

STATISTIKA 

 

2018–2019 m. m.  sudaryta 17 klasių komplektų. Rugsėjo 1 d. gimnazijoje mokėsi 309 mokiniai (Mišri ikimokyklinio ugdymo grupė – 6 

vaikai, 1–4 kl. – 85 mokiniai, 1–4 klasė Kazliškio skyriuje – 10 mokinių, 5–8 – 102 mokiniai, I–IIg klasėse – 59 mokiniai, III–IVg klasėse – 47 

mokiniai). Iš jų 15,9% specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių. 39,8% mokinių gauna nemokamą maitinimą. 15 % mokinių šeimų yra socialiai 

remiamos. Nepilnose šeimose gyvena 18% mokinių. Socialinės rizikos grupės šeimose gyvena 19% vaikų. 50 % mokinių vienas arba abu tėvai 

yra bedarbiai. Toliau kaip 3 km nuo mokyklos gyvena ir yra pavežami 69,9% mokinių. 

Gimnazijoje dirba 40 mokytojų (viena mokytoja ekspertė, 17 mokytojų metodininkų, 18 vyresniųjų mokytojų, 2 mokytojai, 2 nesuteikta 

kategorija) socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, 1 bibliotekininkas, techninių mokymo 

priemonių ir kompiuterių inžinierius. Iš viso gimnazijoje dirba 79 pedagoginio ir nepedagoginio personalo darbuotojai. 

 

2017-2018 M. M. MOKYMOSI PASIEKIMAI  

 

11,4% buvusių dešimtokų tęsia mokymąsi profesinėse mokyklose, 88,6% – IIIg klasėje. 21,2 % buvusių abiturientų įstojo į 

universitetus, 15,2 % - į kolegijas, 9,1 % - į profesines mokyklas, 54,5 %  - dirba. 

 

 

 

 



2017–2018 M. M. PAŽANGUMAS 

 

Klasė Mokiniai, kurių vidurkis 9–10 Mokiniai, baigę mokslo metus 9–10 Mokiniai, baigę mokslo metus 

nepatenkinamais įvertinimais 

5 9 3  

6 3 -  

7 8 6  

8 5 1 3 

Ig 9 5  

IIag 6 4  

IIbg 2 2  

IIIg 4 1  

IVag 1 1  

IVbg 1 -  

Iš viso 48 921,7 proc.) 23 (10,4 proc.) 3 (1,35 proc.) 

 

2018 M.  NMPP  REZULTATAI 

2 klasė: 

Pasiekimų 

lygiai 

Skaitymas Rašymas( teksto kūrimas) Rašymas( kalbos sandaros 

pažinimas) 

Matematika 

Mokykloje Šalies mastu Mokykloje Šalies mastu Mokykloje Šalies mastu Mokykloje Šalies mastu 

1 grupė 29,6% 8,8% 14,8% 9,1% 18,5% 9,3% 37% 9,5% 

2 grupė 40,7% 32% 29,6% 32,1% 59,3% 30,4% 44,4% 29,5% 

3 grupė 29,6% 59,2% 55,6% 58,8% 22,2% 60,3% 18,5% 61% 

 

Kazliškio skyrius 2 klasė: 

Pasiekimų 

lygiai 

Skaitymas Rašymas( teksto kūrimas) Rašymas( kalbos sandaros 

pažinimas) 

Matematika 

Mokykloje Šalies mastu Mokykloje Šalies mastu Mokykloje Šalies mastu Mokykloje Šalies mastu 

1 grupė 29,6% 8,8% 14,8% 9,1% 18,5% 9,3% 37% 9,5% 

2 grupė 40,7% 32% 29,6% 32,1% 59,3% 30,4% 44,4% 29,5% 

3 grupė 29,6% 59,2% 55,6% 58,8% 22,2% 60,3% 18,5% 61% 

 

1 grupė (1 decilis). Pirmajai grupei priskiriamas dešimtadalis mokinių, surinkusių mažiausiai taškų. 2 grupė (2–4 deciliai). Antrajai grupei 

priskirti mokiniai, kurie pagal pasiektus rezultatus priklauso 2, 3 ar 4 deciliui. 3 grupė (5–10 deciliai). Trečiajai grupei priskirti mokiniai, kurie 

pagal pasiektus rezultatus priklauso 5, 6, 7, 8, 9 ar 10 deciliui. 



4 klasė 

Pasiekimų lygiai Skaitymas Rašymas Pasaulio pažinimas Matematika 

Mokykloje Šalies 

mastu 

Mokykloje Šalies mastu Mokykloje Šalies 

mastu 

Mokykloje Šalies 

mastu 

Nepatenkinamas 12% 12,5% 8% 8,3% 0% 0,9% 0% 4,3% 

Patenkinamas 40% 47,6% 32% 32,4% 12% 32,2% 20% 26,9% 

Pagrindinis 28% 28,9% 60% 45,9% 24% 50,6% 52% 57,1% 

Aukštesnysis 20% 10,9% 0% 13,4% 64% 16,3% 28% 11,7% 

 

Kazliškio skyrius 4 klasė: 

Pasiekimų lygiai Skaitymas Rašymas Pasaulio pažinimas Matematika 

Mokykloje Šalies 

mastu 

Mokykloje Šalies 

mastu 

Mokykloje Šalies 

mastu 

Mokykloje Šalies 

mastu 

Nepatenkinamas 12% 12,5% 8% 8,3% 0% 0,9% 0% 4,3% 

Patenkinamas 40% 47,6% 0% 32,4% 12% 32,2% 20% 26,9% 

Pagrindinis 28% 28,9% 32% 45,9% 24% 50,6% 52% 57,1% 

Aukštesnysis 20% 10,9% 60% 13,4% 64% 16,3% 28% 11,7% 

 

6 klasė: 
Pasiekimų lygiai Skaitymas Rašymas Matematika 

Gimnazijoje Šalies mastu Gimnazijoje Šalies mastu Gimnazijoje Šalies mastu 

Nepatenkinamas 3,8% 5,8% 88,5% 22,7% 7,7% 5,0% 

Patenkinamas 19,2% 30,3% 11,5% 31,6% 30,8% 30,7% 

Pagrindinis 65,4% 55,3% 0% 38,9% 57,7% 52,4% 

Aukštesnysis 11,5% 8,6% 0% 6,8% 3,8% 11,8% 

 

8 klasė: 
Pasiekimų lygiai Skaitymas Rašymas Matematika Socialiniai mokslai Gamtos mokslai 

Gimnazijoje Šalies mastu Gimnazijoje Šalies mastu Gimnazijoje Šalies mastu Gimnazijoje Šalies 

 mastu 

Gimnazijoje Šalies 

mastu 

Nepatenkinamas 21,4% 15,3% 50,0% 10,7% 14,3% 15,5% 10,7% 7,8% 3,6% 3,0% 

Patenkinamas 28,6% 47,5% 21,0% 39,9% 50,0% 44,2% 14,3% 26,2% 21,4% 31,8% 

Pagrindinis 32,1% 26,8% 28,6% 43,5% 25,0% 30,2% 60,7% 59,3% 50,0% 53,8% 

Aukštesnysis 17,9% 10,4% 0% 6,0% 10,7% 10,1% 14,3% 6,7% 25,0% 11,4% 

 

 

 



2018 M. PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO REZULTATAI 

 
Pasiekimų lygiai Lietuvių k. Matematika 

Nepatenkinamas 0% 14,2% 

Patenkinamas 28,6% 62,9% 

Pagrindinis 60% 20% 

Aukštesnysis 11,4% 2,9% 

Atitikimas metiniam įvertinimui pagal 

pasiekimų lygį 

 

91% 

 

60% 

 

Pažymių vidurkis Lietuvių k. Matematika 

Gimnazijoje 6,5 4,5 

Rajone 6,0 4,5 

 

2018 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. 20 55,6 - 9,66 7,79 25 35,75 32,75 70 45,41 48 5 9,18 11,49 

Istorija 12 35,9 - 1,11 3,78 66,7 44,44 40,28 33,3 52,22 47,27 - 2,22 8,69 

Matematika 23 24,4 30,4 19,28 11,16 56,6 54,71 50,89 8,7 23,77 31,25 4,3 2,24 6,70 

Chemija 3 26,7 - 3,7 1,10 66,7 22,22 19,37 33,3 70,37 62,90 - 3,70 16,63 

Fizika 2 38 - 2,13 1,93 50 57,45 44,43 50 40,43 46,38 - - 6,66 

Biologija 13 30,7 - -  76,9 40,91  23,1 52,27  - 6,82  

Anglų k. 31 43,6 3,2 2,53 0,55 45,2 29,11 11,94 48,4 51,48 54,68 3,2 16,88 32,83 

Rusų k. 2 57 - - 0,20 -  2,67 100 77,78 37,98 - 22,22 59,15 

Geografija 14 29,2 7,1 1,89 2,16 85,8 69,81 47,56 7,1 26,42 45,96 - 1,89 4,32 

Informacinės 

technologijos 

4 26 - 8,0 1,95 100 44 35,19 - 20 26,89 - 28 35,97 

*bendrojo lavinimo mokyklos 

2018 M. MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ REZULTATAI 

 
Egzaminas Laikė 

mok. sk. 

Neišlaikė 4 5 6 7 8 9 10 Vidurkis 

Lietuvių k. 13 - 4 6 3 - - - - 4,9 

Technologijos 2        2 10 

 

 



INDIVIDUALI MOKINIŲ PAŽANGA  2017–2018 M.M. 

 
Klasė 

 

6 7 8 Ig IIag IIbg IIIg IVag IVbg Iš viso 

Proc. 30,8% 65,4% 26,9% 76,7% 52,6% 68,8% 18,8% 17,6% 18,8% 38,5% 
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Dalyko pažangą 

padariusių mokinių 

sk. 

(2016-2017 ir 

2017-2018 metinis 

pažymys toks pats 

arba aukštesnis) 

6 8 17   17 22 9   19  14 24 22 23 

7 22 23 5 13 22 23 20   24 18 25 23 22 26 

8 25 22 7 14 22 22 13 10  21 23 24 21 19 26 

Ig 22 20 4 16 19 10 16 19 17 22 20 25 19 22 20 

IIag 16 13 1 16 10 17 9 8 14 14 14 14 19 18 17 

IIbg 16 12 4 11 15 13 7 14 10 8 11 15 16 14 11 

IIIg 8 11   11 4 3 3 4 3 5  13 2 12 

IVag 11 10  2 14 5 4 2 1 8 3 2 9 1 12 

IVbg 11 9   9 2 2 5 1 6 3 1 5 6 10 

Iš viso  71,3 70,3 70,0 77,4 71,3 74,2 48,3 52,1 63,5 71,4 69,3 77,4 85,6 79,2 80,5 

Mokiniai kuriems 

metinis pažymys 

krito dviem ar 

daugiau balų 

 

6 4 1     8         

7    2  2     2  1   

8  1  1   6      3 1  

Ig     1 2 5 2 2 2 2  3 1 1 

IIag     2  4 4  2 2 1    

IIbg  1     2 1 1 3  1    

IIIg                

IVag  1     1 1    3    

IVbg                

 

 

 

 

 

 

 



2017–2018 M. M.  GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

Tikslai Įgyvendintos priemonės, pasiektas rezultatas 
1. Prevencinių ir 

intervencinių 

priemonių kuriant 

palankią ugdymosi 

aplinką veiksmingumo 

didinimas. 

Rugsėjo mėnesį buvo organizuotos prevencinės klasės valandėlės su policijos pareigūnais apie saugų eismą, rūkymo žalą 

ir pasekmes, apie atsakomybę už  netinkamą elgesį. 

Mokytojų budėjimas vykdytas  pagal direktoriaus kas mėnesį  patvirtintus  budėjimo grafikus.  Nuolat stebėta kaip dažnai 

mokiniai  vėluoja į pamokas. Iš vėluojančių mokinių imti paaiškinimai, informuoti tėvai, mokiniai įspėti žodžiu. 

Pamokų lankomumas stebėtas pagal gimnazijoje patvirtintą lankomumo tvarką. Su pamokas praleidžiančiais mokiniais 

dirbo klasės auklėtojai, kurie bendravo su tėvais, aiškinosi pamokų praleidimo priežastis, kvietė tėvus ir mokinius į 

individualius pokalbius, pasitarimus ar  VGK posėdžius, apie nelankymo problemas informuotos seniūnijos darbuotojos 

darbui su socialinės rizikos šeimomis. Dėl  mokinių (3) nuolatinio bėgimo iš pamokų informuota Vaiko teisių tarnyba. 

Vienas mokinys su mama vyko į tarnybą pokalbiui. Taikytos priemonės padėjo sumažinti vidutiniškai nepateisintų 

pamokų, tenkančių vienam mokiniui, skaičių: nuo 5,4 pernai iki 4,6 šiemet. 

Nuosekliai  vykdytos smurto prevencijos ir intervencijos priemonės: tikslinės klasių valandėlės, klasės mikroklimato 

stebėjimas naudojant mokinių įsivertinimo instrumentą „Klasės barometras“, individualūs pokalbiai, aptarimai VGK 

posėdžiuose. Parengta pamokoje taikytinų priemonių atmintinė mokytojams „Kaip užtikrinti tvarką ir drausmę klasėje?“, 

sudarytas specialistų pagalbos teikimo mokytojams grafikas. Koreguota ir klasių valandėlių metu įgyvendinta prevencinė 

programa „Gyvenimo įgūdžių ugdymas“ – beveik visose klasėse vesta po dvi valandėles per mokslo metus. Per mokslo 

metus  raštu fiksuoti 5 patyčių atvejai. Visais atvejais buvo organizuoti pokalbiai situacijoms išsiaiškinti, rasti bendri 

sutarimai, visiems mokiniams pasiūlyta ir suteikta psichologės pagalba Per mokslo metus socialinė pedagogė teikė 197 

konsultacijas mokiniams, mokytojams, klasių auklėtojams, tėvams, jų metu pozityviai išspręstos konfliktinės  situacijos 

randant bendrą išeitį ir abipusę naudą konfliktuojančios pusėms. Numatyta galimybė dėl mokinių probleminio elgesio 

pamokų metų į mokyklos psichologę kreiptis mokytojams – kreipėsi vienas mokytojas, dvi klasių auklėtojos. Dėl įvairių 

mokymosi sunkumų mokyklos psichologė teikė 19 konsultacijų mokiniams, mokytojams – 8, organizuoti 4 individualūs 

pokalbiai su  tėvais. Klasių auklėtojų nuomone mokslo metų pabaigoje vidutiniškai per 90 proc. mokinių klasėje, 

mokykloje jautėsi saugiai, gerai, nepatyrė patyčių. 

Įgyvendinant žalingų įpročių prevencijos projektą „Saugok save! – kelias į sveikatą per žinias ir sportą” organizuoti 6 

tiksliniai užsiėmimai 5-8 klasių koncentruose, prevencinės paskaitos integruotos į gimnazijoje vykusią sporto ir 

sveikatingumo dieną. 6, 8 ir IIbg klasių mokiniams organizuota išvyka į Molėtų rajone esantį narkomanų reabilitacijos 

centrą ,,Nugalėtojų akademija”. Per visus mokslo metus buvo atidžiau stebimos  vietos, kuriose mokiniai rūko (šalia 

stadiono, gyvenamųjų namų, prie gimnazijos II korpuso pastato). Iš 12 rūkančių mokinių  paimti paaiškinimai, 

konfiskuotos cigaretės, elektroninės cigaretės, žiebtuvėliai. Vienam mokiniui surašytas policijos protokolas, apie rūkymą 

visais atvejais informuoti tėvai. 

Kiti prevenciniai renginiai: žaidimas I, IIg kl. mokiniams ,,AIDS – geriau žinoti“, „Savaitė be patyčių“ (organizuotos 

diskusijos, praktikumas, filmukų kūrimas, plakatų konkursas). Į dorinio ugdymo (tikybos, etikos) pamokas integruotos 

karitatyvinės veiklos miestelio bendruomenėje „Kalėdų sriuba“, „Pasidalinkime gerumu“ (mokiniai lankė senus, vienišus 

žmones, padėjo atlikti aplinkos tvarkymo darbus, vaišino pačių išvirta sriuba). 

Organizuota sporto ir sveikatingumo diena, integruojant įvairių dalykų veiklą; bendradarbiauta su partneriais: Pandėlio 



daugiafunkciu centru, Pandėlio pradine mokykla, Visuomenės sveikatos biuru, Pandėlio sporto klubu. 

Tėvams pasiūlyta programa „Pozityviosios tėvystės įgūdžių ugdymas“. Jų pasirinktomis temomis skaityti pranešimai  

IIbg, 5 kl., 6 kl., IIIg tėvų susirinkimuose. 

Organizuotos priemonės penktokų adaptacijos problemoms mažinti: bendras pradinių klasių ir 5 klasės mokytojų 

susirinkimas;  penktokų stebėjimas pamokų ir pertraukų metu; mokinių anketinė apklausa ir jos rezultatų pristatymas 5 kl. 

mokiniams, tėvams, mokytojams. Adaptacijos rezultatai teigiami: mokinių emocinė būsena  labai gera, klasė draugiška, į 

mokyklą eina noriai, Dėstomą medžiagą  supranta, mokytojai draugiški, vertinimo sistema aiški, namų darbų užduodama 

nedaug, mokytis lengva, mokymosi  tempas ir krūvis tinkamas, mokymosi rezultatais patenkinti. 

2. Švietimo 

pagalbos ir pamokos 

vadybos stiprinimas 

siekiant geresnių 

mokymosi 

pasiekimų. 

Mokslo metų pradžioje koreguotos mokomųjų dalykų vertinimo tvarkos bei ilgalaikiai planai numatant konkrečias 

mokinių įsivertinimo, asmeninės pažangos skatinimo ir aptarimo formas, laiką. Parengta nauja gimnazijos mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka. Per mokslo metus skirtos pamokos ilgalaikėms konsultacijoms arba  moduliams, 

kuriuos lankė apie 80 proc. mokinių: lietuvių kalbai ir literatūrai bei matematikai – 7, 8, Ig, IIg, IIIg kl.; IVg klasėje taip 

pat ir anglų kalbai. Kiti mokytojų taikyti mokymosi pagalbos būdai: diferencijuotos užduotys su galimybe jas pasirinkti, 

klasės draugų pagalba, individualios užduotys, papildomas laikas mokymosi spragoms likviduoti ir pakartotinai 

atsiskaityti, trumpalaikės individualios konsultacijos su mokiniais sutartu laiku.  Mokytojai el. dienyne informavo tėvus 

apie kai kuriems mokiniams kilusius mokymosi sunkumus, jų pastangas, siūlomą pagalbą, daromą pažangą. 1–3 

mokytojai dalyvaudavo klasių auklėtojų organizuotuose tėvų susirinkimuose, dalis  pateikdavo informaciją apie mokinių 

mokymąsi raštu arba žodžiu. 6 mokiniams vesti „ryšio“ sąsiuviniai. Individualius pokalbius su tėvais mokytojo ar klasės 

auklėtojo iniciatyva turėjo 5 mokytojai. Klasių auklėtojos vedė per 250 individualių pokalbių su tėvais mokykloje, 

telefonu, lankantis namuose. Mokslo metų pradžioje buvo sudarytas mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų individualių 

konsultacijų grafikas, su juo supažindinti visi mokinių tėvai. 5–8, I–IIg klasėse mokiniai pildė asmeninės pažangos 

planus, braižė mokymosi kreives. Organizuota 14 VGK posėdžių dalyvaujant mokytojams, tėvams dėl mokinių, kuriems 

grėsė arba buvo išvesti nepatenkinami pusmečio įvertinimai; VGK aptarti visų SUP mokinių pasiekimai ir pažanga, 

įvertintas teiktos pagalbos veiksmingumas. 8, Ig kl. per lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos pamokas teikta spec. 

pedagogo pagalba klasėje.  

Bendras 2017-2018 m.m.5–8, I–IVg kl. mokinių pažangumas (po papildomų darbų) 98,6%. Mokinių, baigusių mokslo 

metus devintukais ir dešimtukais, ir tų, kurių vidurkis 9–10,  liko tiek pat, kiek ir praėjusiais metais. Nepažangių mokinių 

skaičius per mokslo metus sumažėjo per pusę (nuo 2,7 proc. iki 1,35 proc.) Palyginus 2016–2017 m. m.  ir 2017–2018 m. 

m. metinius vidurkius individualią mokymosi pažangą padarė 3 proc. daugiau mokinių negu pernai, t.y. 38,5 proc. 

Mažiausia pažanga III–IVg klasėse. Lyginant su praėjusiais metais daugiau mokinių padarė asmeninę pažangą mokantis 

rusų k., matematikos, informacinių technologijų, dailės, muzikos, kūno kultūros. Dvylikos mokomųjų dalykų pažangą 

pasiekė daugiau kaip 70 proc. mokinių, kitų dalykų mažiau: chemijos – 65,3 proc., fizikos – 52,1 proc.,  biologijos – 48,3 

proc. 

Likviduojant 2017 m.  NMPP metu nustatytas mokymosi spragas, pakoreguoti 7, Ig kl. lietuvių kalbos ir literatūros, 

matematikos ilgalaikiai ir modulių  planai: numatytos kartojimo temos, atsiskaitymo užduotys. Atliktas pakartotinis 

diagnostinis vertinimas tų sričių, kurios buvo įvertintos blogiausiai: 7 kl. lietuvių ir matematikos pasiekimų lygį pakėlė 

per 30 proc. mokinių, Ig kl. lietuvių – per 50 proc., matematikos 20 proc. mokinių. Sudaryti ir įgyvendinti švietimo 



pagalbos mokiniui teikimo planai mokiniams, 2017 m. nepasiekusiems patenkinamo NMPP lygio, atliktas pakartotinis 

diagnostinis vertinimas – visi jį atlikę mokiniai pasiekė patenkinamą lygį. Siekiant geresnių 2018 m. NMPP rezultatų 6, 8 

kl. ilgalaikiuose planuose numatytos kartojimo temos,  kontroliniuose ir kituose atsiskaitomuosiuose darbuose naudotos 

analogiškos NMPP užduotys, per gamtos pamokas daugiau valandų skirta medžiagų tyrimams, lietuvių k. pamokose 

reguliariai rašyti žodžių diktantai, vykdyti bandomieji patikrinimai, 8 kl. vestas neformaliojo švietimo būrelis „Žaidžiame 

geografiją“; 6 klasėje vykdytos konsultacijos: matematika (nuo lapkričio  mėn. iki mokslo metų pabaigos), lietuvių k. 

(gruodžio mėn.); 8 klasėje skirtos pamokos integruotiems IT ir lietuvių k. bei matematikos moduliams. 6 klasėje pagal 

vidutiniškai surinktų taškų dalį mūsų mokyklos NMPP matematikos, skaitymo, rašymo testų vidurkis aukštesnis negu 

Lietuvos mokyklų vidurkis. Ypač geri skaitymo rezultatai – mokinių, pasiekusių pagrindinį ir aukštesnį lygį, turime 77 

proc. ir tai yra 20 proc. daugiau negu vidutiniškai Lietuvoje. Tačiau rašymo rezultatai pagal pasiekimų lygius dėl žemo 

mokinių raštingumo įvertinti labai blogai – nėra nė vieno mokinio, pasiekusio pagrindinį ar aukštesnį lygius. 8 klasėje 

pagal vidutiniškai surinktų taškų dalį mūsų mokyklos skaitymo, rašymo, gamtos ir socialinių mokslų vidurkis aukštesnis 

negu Lietuvos mokyklų vidurkis, matematikos – 4 proc. žemesnis. Ypač geri socialinių ir gamtos mokslų rezultatai – 

mokinių, pasiekusių pagrindinį ir aukštesnį lygius, turime 75 proc. ir tai yra beveik 10 proc. daugiau negu vidutiniškai 

Lietuvoje. Mažiausiai mokinių, pasiekusių pagrindinį ir aukštesnį lygius, yra rašymo – 28,6 proc. ir tai yra apie 20 proc. 

mažiau negu Lietuvos vidurkis; pagrindinė priežastis – žemas raštingumas. 2018 m. NMPP rezultatai aptarti lietuvių k. ir 

matematikos mokytojų metodinėse grupėse, VGK, Mokytojų tarybos posėdyje. 

IIg klasėse skirtos pamokos ilgalaikėms lietuvių kalbos ir literatūros moduliams bei ilgalaikėms matematikos 

konsultacijoms; mokytojai teikė trumpalaikes konsultacijas atskiriems mokiniams, turėjusiems mokymosi spragų. 

Mokinių, pasiekusių pagrindinį ir aukštesnį lygius lietuvių PUPP yra 71,4 proc., pažymių vidurkis – 6,5 (rajone – 6). 

Mokinių, pasiekusių pagrindinį ir aukštesnį lygius matematikos PUPP yra 22,9 proc., pažymių vidurkis – 4,5 (rajone – 

4,5). 

IVg kl. mokiniams skirtos papildomas pamokos arba moduliai mokantis lietuvių k. ir literatūros, anglų k., matematikos. 

Geriausi yra lietuvių k. ir rusų k. VBE rezultatai: balų vidurkis lietuvių k. – 55,6, rusų k. – 57. Žemiausi matematikos 

rezultatai: 30,4 proc. mokinių neišlaikė egzamino, balų vidurkis –24,4. 

Gimnazijoje organizuotos visų mokomųjų dalykų olimpiados, sportinės varžybos ar konkursai, 92 mokiniai dalyvavo 

rajono, apskrities, respublikiniuose turuose. Užimtos 27 individualios ir 7 komandinės prizinės vietos rajono olimpiadose, 

konkursuose, varžybose, 18 individualių ir 4 komandinės prizinės vietos  apskrities, respublikos konkursuose, varžybose. 

Olimpiadų, konkursų nugalėtojai, mokymosi pažangą padarę mokiniai skatinti įteikiant padėkas, rašant pagyrimus el. 

dienyne, organizuotos dvi edukacinės-pramoginės išvykos. 

Stiprinant mokinių medijų ir informacinį raštingumą buvo vedamos  integruotos informacinių technologijų ir kito mokomojo 

dalyko pamokos – 18. Vestos pamokos IT klasėje – 46. IT integruotos į trijų neformaliojo švietimo būrelių veiklą –  

Robotika, Skaitmeninis mano aš, Bendraukime ir mokykimės.  Įsigytos 4 TV ir kompiuterio sistemos, 3 nešiojami 

kompiuteriai  mokytojams kabinetuose, 4 dokumentų kameros,  25 planšetiniai kompiuteriai, dronas IT kabinetui. 

Saugaus interneto savaitės metu organizuotos kūrybinės mokinių veiklos: video, plakatų, komiksų kūrimas. Vyko 18 

netradicinių pamokų kitose aplinkose, ne mokykloje: Biržų meteorologijos stotyje), Biržų regioniniame parke, 

A.D.Kučinskų ūkyje, Rokiškio picerijoje, Pandėlio kapinėse, Pandėlio parduotuvėse, miestelio teritorijoje, parke, UAB 



„Pandmeta“ ir kt. ETwinning projektų veiklos integruotos į įvairių dalykų pamokas (26): rusų k., dailę, muziką, 

informacines technologijas, technologijas. 

Tobulinant dalykines ir bendrąsias mokytojų kompetencijas atviras pamokas kitiems gimnazijos mokytojams vedė V. 

Blauzdavičius, V. Danienė, E. Glemžienė (iš viso stebėjo 8 mokytojai), „Kolega-kolegai“ vedė V. Baltrukėnienė, G. 

Guzikauskienė, R. Baltušienė, J. Kavoliūnienė, L. Tichonova (iš viso stebėjo 8 mokytojai); pranešimus gimnazijos 

mokytojams parengė J. Kavoliūnienė, L. Tichonova, A. Melvydienė; individualiai konsultavo, teikė kitokią pagalbą 

kolegoms – 8 mokytojai; savo patirtimi metodinėje grupėje dalijosi 3 mokytojai. 

14 mokytojų  taikė mokinių grįžtamojo ryšio (pamokos vertinimo) būdus, iš jų: kartą per 3 mėnesius – 5 mokytojai, kartą 

per pusmetį – 6 mokytojai, kartą per metus – 1 mokytojas, po sudėtingesnių temų ir naujų metodų taikymo – 2 mokytojai. 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinė grupė organizavo patirties sklaidos renginį Rokiškio J.Tumo-Vaižganto 

gimnazijos mokytojams. Rusų k. mokytoja L.Tichonova vedė seminarą „eTwinning projektų nauda mokytojui“ Kupiškio 

ir Rokiškio rajonų mokytojams, skaitė pranešimą „Projektinės veiklos integravimas į pamoką“ Biržų rajono mokytojams, 

„Quizlet įrankio nauda mokytojui“ respublikinėje konferencijoje. 

Gimnazijos intranete sukurtas ir pradėtas pildyti  metodinių nuorodų aplankas „Aktyvūs mokymo metodai“. Rugsėjo – spalio mėn. 

prieš išorinį vertinimą stebėtos 6 mokytojų pamokos, teiktos individualios konsultacijos, apibendrinti rezultatai pristatyti 

išplėstiniame metodinės tarybos posėdyje,  pateiktos rekomendacijos pamokos tobulinimui. 

3. Gimnazijos 

tradicijų 

puoselėjimas ir 

naujų kūrimas 

siekiant ugdyti 

pozityvias 

vertybines mokinių 

nuostatas. 

Buvo įgyvendinti kultūros paveldo projektai ,,Pandėlio žydų štetlas – mūsų miestelio dalis“ ir ,,Pažinkime kultūrinį 

kraštovaizdį: nuo piliakalnių iki miesto bokštų“. Organizuotos pažintinės dienos, skirtos Europos žydų kultūros dienai ir 

Europos paveldo dienai. Surengti renginiai: ,,Žydų kultūros dienas palydint“, pažintinės ekskursijos – seminarai po 

Dzūkiją ir Žemaitiją, vyko akcijos, kūrybiniai darbai, edukacijos ir kt. Bendradarbiaujant su Pandėlio sporto klubu 

,,Pandėlio SK“ buvo organizuotas tradicinis pagarbos bėgimas ,,Pandėlys – Panemunio ,,Angelas“, surengtas Gedulo ir 

vilties dienos minėjimas. Organizuoti tradiciniai gimnazijos renginiai: Žydų holokausto atminimo diena, Europos kalbų 

diena, Mokytojo diena, Sporto ir sveikatingumo diena, Kovo 11 dienos minėjimas, Vasario 16 dienos minėjimas, Žemės 

diena, Europos diena, Padėkos diena, Paskutinio skambučio šventė, Brandos atestatų įteikimo šventė, Mokslo metų 

pabaigos šventė, Tradicinis buvusių mokinių susitikimas. Surengti integruoti renginiai ,,Kalėdų belaukiant“. Vyko įvairi 

integruota veikla ir jos pristatymo šventė. Buvo organizuota Skruzdėliuko diena. Organizuota simbolinė Sausio 13 – osios 

naktis ,,Budėk“. Apdovanoti pilietiškiausi gimnazijos mokiniai, surengtas žygis iki Radžiūnėlių kapinių, kur sovietiniais 

metais buvo iškelta Lietuvos vėliava, vyko akcijos, eitynės ir kt. Įgyvendintas projektas ,,100 gerų darbų Lietuvai“. 

Mokiniai įvykdė daug įvairių savanoriškų veiklų. Už šią veiklą buvome apdovanoti LR Vyriausybės Lietuvos vėliava ir 

atminimo ženkliukais, dalyvavome renginyje LR Vyriausybėje. Aktyvinta gimnazijos muziejaus veikla: vyko atviros 

dienos, buvo rengiami renginiai muziejuje. Įgyvendintas eTwinning projektas, jo veikla įvertinta labai gerai. Dalyvauta 

rajoninio projekto ,,Noriu byloti“ veikloje. Dalyvauta respublikiniame projekte ,,Piliečiai kartu“ (su paramos ir labdaros 

fondu ,,Algojimas“). Organizuota bendruomenės diena ,,Vienos širdies ir vienos dvasios“. Bendradarbiaujant su Pandėlio 

bendruomene ir seniūnija surengtos dvi socialinės veiklos dienos- tvarkyta miestelio aplinka, parkas. Visus metus vyko 

akcija ,,Papuoškime savo mokyklą“- mokiniai puošė mokyklos aplinką. Organizuotos labdaros akcijos miestelyje. 

Aktyviai dirbo mokinių taryba. Buvo organizuota dviejų dienų išvyka – seminaras, aplankytos kelios mokyklos, dalintasi 

patirtimi, vyko bendruomeniškumo ir lyderystės mokymai. Mokiniai vykdė akcijas  ,,Atviros durys“ gimnazijos 



muziejuje. Tarybos nariai surengė gimnazijos padėkos akciją darbuotojams - buvo įteikti padėkos ženkleliai ir gėlės. 

Mokinių tarybos iniciatyva buvo nuspręsta įsigyti džemperius su gimnazijos užrašu, marškinėlius su gimnazijos logotipu. 

 Sudarant mokiniams sąlygas atskleisti asmeninį potencialą, polinkius, kurti tolesnio mokymosi planus Beveik visose  

klasėse organizuotos profesinio informavimo ir profesinio veiklinimo išvykos, susitikimai. Pageidaujantiems II, IVg kl. 

mokiniams atlikti  individualūs diferenciniai diagnostiniai testai. Sudaryti asmeniniai karjeros planai 6 kl. mokiniams. 

Atlikti mokėjimo mokytis testai 5 kl. mokiniams. Suteiktos individualios arba grupinės profesinio informavimo 

konsultacijos 79 mokiniams. Mokomųjų dalykų turinys integruotas į neformaliojo švietimo būrelių veiklą (Jaunoji 

šeimininkė, Žaidžiame geografiją, Bendraukime ir mokykimės, Skaitmeninis mano Aš, Robotika). Organizuotos išvykos į 

Studfestą, Studijų mugę, Rokiškio jaunimo užimtumo centrą. Įgyvendinant ESF finansuojamą projektą  „Profesinio 

mokymo ir mokymosi visą gyvenimą populiarinimas Lietuvoje“ organizuota Karjeros diena su Rokiškio technologijų, 

verslo ir žemės ūkio mokyklos dėstytojais, mokiniais bei Rokiškio Verslo klubo koordinatore Nataša Aleksiejeva. IIag 

klasės mokiniai dalyvavo Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo atstovų, mažų miestelių ir kaimo 

bendruomenių narių, rajono mokinių konferencijoje „Verslas regione po 2020-ųjų“. Organizuoti I–IVg klasių mokinių 

susitikimai su Lietuvos Karo akademijos atstovais, Rokiškio teritorinės darbo biržos specialiste Jolita Raščiuviene, 

Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos atstovais. 6 klasės mokiniai dalyvavo edukacinėje 

programoje „Picos kepimas“. Organizuota išvyka į motyvacinį renginį ,,Geriausia ,,EVER“ pamokų diena“. IVag klasės 

mokiniai lankėsi Pandėlio gaisrinėje. IIag klasei profesijas pristatė tėveliai – mokiniai lankėsi A. IR D. Kučinskų ūkyje, su 

S.Šerepkiene kepė duoną. IIbg klasėje organizuotas praktinė pamoka su RTVŽŪM dėstytoja D. Stočkuviene. 7 klasė 

dalyvavo susitikime Anykščių regioniniame parke su aplinkosaugos specialistu.  

 

2017–2018 M. M. MOKYKLOS VEIKLOS  ĮSIVERTINIMO IR IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI 

Mokytojų plačiojo visuminio įsivertinimo rezultatai 

Aukščiausiai mokytojų įvertinti veiklos aspektai : 

 Vertinimo kriterijų aiškumas – 3,8 

 Stebėsenos sistemingumas – 3,7 

 Atskaitomybė – 3,7 

 Veiklos, įvykiai ir nuotykiai –3,7 

 Pagalba mokiniui – 3,7 

 Vertinimo įvairovė – 3,7 

 Atvirumas – 3,7 
Žemiausiai mokytojų įvertini veiklos aspektai: 

 Optimalumas – 2,9 

 Savivoka ir aspiracijos – 3,0 

 Gyvenimo planavimas – 3,0 

 Pažangos pastovumas – 3,0 

NMVA mokinių apklausos rezultatai 

Nustatytos aukščiausios vertės: 



1. Man yra svarbu mokytis – 3,5 (pritarė 91% mokinių). 

2. Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems – 3,3 (visiškai ir ko gero sutinka 89% mokinių). 

3. Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesijuokiau, nesišaipiau – 3,2 (visiškai ir ko gero sutinka 84% mokinių). 

4. Mokytojai man padeda pažinti mano gabumus ir pomėgius – 3,2 (visiškai ir ko gero sutinka 87% mokinių). 

5. Mokykloje aš sužinau pakankamai informacijos apie tolimesnio mokymosi ir karjeros galimybes – 3,2 (visiškai ir ko gero sutinka 82% 

mokinių). 

Nustatytos žemiausios vertės: 

1.Aš noriai einu į mokyklą – 2,9 (visiškai ir ko gero sutinka 72% mokinių). 

2. Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis – 2,9 (visiškai ir ko gero sutinka 71% mokinių). 

3. Su mokytoju planuojame mano mokymosi tikslus ir galimybes tikslams pasiekti – 3,0 (visiškai ir ko gero sutinka 78% mokinių). 

4. Aš nebijau pamokose bandyti, daryti klaidų ar neteisingai atsakyti – 3,1 (visiškai ir ko gero sutinka 77% mokinių). 

5. Mokykloje su manimi aptariamos mokymosi sėkmės – 3,1 (visiškai ir ko gero sutinka 79% mokinių). 

NMVA tėvų apklausos rezultatai 

Nustatytos aukščiausios vertės: 

1. Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus mokykloje – 3,5 (visiškai ir ko gero sutinka 93% tėvų). 

2. Mokykloje mokytojai vaikus moko bendradarbiauti, padėti vieni kitam – 3,5 (visiškai ir ko gero sutinka 91% tėvų). 

3.Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių nesijuokė, nesišaipė – 3,5 (visiškai ir ko gero sutinka 93% tėvų). 

4. Mokytojai padeda vaikams suprasti mokymosi svarbą gyvenime – 3,5 (visiškai ir ko gero sutinka 93% tėvų). 

5. Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais – 3,4 (visiškai ir ko gero sutinka 90% tėvų). 

Nustatytos žemiausios vertės: 

1. Mano vaikas per pamoką gali pasirinkti užduotis pagal savo gebėjimus – 3,0 (visiškai ir ko gero sutinka 79 % tėvų). 

2. Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė – 3,2 (visiškai ir ko gero sutinka 82 % tėvų). 

3. Mokykloje mano vaikas mokomas planuoti savo mokymąsi – 3,3 (visiškai ir ko gero sutinka 90 % tėvų). 

4. Į mokyklą mano vaikas eina noriai – 3,3 (visiškai ir ko gero sutinka 89 % tėvų). 

5. Į mano vaiko klaidas per pamokas yra žiūrima kaip į mokymosi galimybę – 3,3 (visiškai ir ko gero sutinka 90 % tėvų). 

 

Išorinio vertinimo rezultatai 

Stiprieji gimnazijos veiklos aspektai 

1. Gyvenimo planavimas (1.1.1. – 3 lygis, išskirtas aspektas – 4 lygis). 

2. Pasiekimų asmeniškumas (1.2.2. – 3 lygis, išskirtas aspektas – 4 lygis). 

3. Mokyklos pasiekimų ir pažangos stebėsenos sistemingumas (1.2.2. – 3 lygis). 

4. Pagalba mokiniui (2.1.3. – 3 lygis). 

5. Santykiai ir mokinių savijauta (2.3.2. – 3 lygis). 

6. Veiklos, įvykiai ir nuotykiai (2.3.2. – 3 lygis, išskirtas aspektas – 4 lygis). 

7. Edukacinės išvykos (3.2.1. – 3 lygis, išskirtas aspektas – 4 lygis). 

8. Mokymasis virtualioje aplinkoje (3.2.2. – 3 lygis). 

9. Gimnazijos bendruomenės sprendimų pagrįstumas ir veiklos tobulinimo kultūra (4.1.1. – 3 lygis). 

10. Mokyklos tinklaveika (4.2.3. – 4 lygis). 



11. Pandėlio gimnazija išskirtinai verta pagirti už pilietiniais, doriniais idealais grįstos gyvensenos socialumą, orientuotą į tautinio identiteto 

stiprinimą (1.1.1.- 3 lygis, išskirtas aspektas – 4 lygis). 

Tobulintini gimnazijos veiklos aspektai 

1. Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas (2.2.2. – 2 lygis). 

2. Mokymo(si) metodų įvairovė (2.2.2. – 2 lygis). 

3. Savivaldumas mokantis (2.3.1. – 2 lygis). 

4. Mokymosi socialumas (2.3.1. – 2 lygis). 

5. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo įvairovė (2.4.1. – 2 lygis). 

 

SSGG analizė 

SSGG analizė atlikta remiantis vidaus ir išorės 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. Nepakankamas dalies mokytojų dėmesys ugdymo diferencijavimui ir 

individualizavimui, mokymosi metodų ir pasiekimų vertinimo įvairovei, 

individualios pažangos stebėjimui, mokinių bendradarbiavimui 

pamokoje. 

2. Dalies mokinių nepakankamas asmeninių ir socialinių kompetencijų, 

taip pat mokymosi motyvacijos lygis. 

Galimybės Grėsmės 

1.Daugiau dėmesio sutelkti į pamokose vykstančių procesų stebėjimą bei 

atsakomybės už kiekvieno mokytojo indėlį siekiant aukštesnės ugdymo 

kokybės didinimą. 

2. Tęsti ir įgyvendinti naujus prevencinius, pilietiškumo, mokinių 

saviraiškos ir iniciatyvų, mokymosi motyvacijos skatinimo projektus, 

stiprinančius pozityvias vertybines mokinių  nuostatas, visapusišką 

asmenybės ugdymąsi. 

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. 

 

Nuo 2018 m. rugsėjo iki 2019 m. sausio  mėn. įgyvendintos  priemonės: 

1 strateginis tikslas: Saugi, pagrįsta asmenine atsakomybe, tarpusavio pagalba, pozityvaus elgesio skatinimu ugdymosi aplinka. 

Įgyvendintas  visuomenės sveikatos projektas „Kur švara – ten  sveikata“: organizuotos paskaitos 8, Ig, IIg klasių mergaitėms apie valgymo 

sutrikimus, „streso įveiką“, įsigytos higienos priemonės. Organizuotas anketinis  5–8, I-IVg  kasių mokinių tyrimas „Vaiko pažinimas“, su 

mokiniais aptartas savęs pažinimo įsivertinimas, pateiktos individualios ir grupinės rekomendacijos. Klasių tėvų susirinkimų metu įgyvendinama 

„Pozityviosios tėvystės įgūdžių ugdymas“ programa – skaityti 5  pranešimai tėvams. Organizuotos penktokų adaptacijos priemonės: bendras 

pradinių klasių ir 5 klasės mokytojų susirinkimas;  penktokų stebėjimas pamokų ir pertraukų metu; mokinių anketinė apklausa ir jos rezultatų 



pristatymas 5 kl. mokiniams, tėvams.  Klasių valandėlių metu įgyvendinamos prevencinės  Gyvenimo įgūdžių, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo, Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos. Nuo lapkričio mėnesio organizuojamas mokytojų 

budėjimas lauke – mokiniams laukiant autobuso. Su pamokas be pateisinamos priežasties praleidžiančiais mokiniais organizuoti individualūs 

soc. pedagogės pokalbiai. Teikta 18 individualių psichologės konsultacijų. Organizuota gimnazijos tėvų tarybos narių apskritojo stalo diskusija 

„Tėvų ir gimnazijos bendradarbiavimas užtikrinant palankią ugdymosi aplinką“, aptarti maitinimo organizavimo, rūkymo prevenci jos, vertinimo 

kūno kultūros pamokose klausimai. Buvo atidžiau stebimos  vietos, kuriose mokiniai rūko (šalia stadiono, gyvenamųjų namų, prie gimnazijos II 

korpuso pastato). Iš 5  rūkančių mokinių  paimti paaiškinimai, konfiskuotos cigaretės, elektroninės cigaretės, žiebtuvėliai. Apie rūkymą visais 

informuoti tėvai. 

 Organizuotos šviečiamosios, prevencinės pamokos -  susitikimai su įvairių sričių specialistais: psichologu Vaidu Arvasevičiumi,  

knygos „Meilės pamokos: kad nemylėtume kaip idiotai” autoriumi Ričardu Pagojumi, Lietuvos sveikuolių sąjungos prezidentu Simonu  Dailide,   

„Startup Lithuania“ atstove Simona Sarapaite, RPPT psichologu D.Čerbulėnu, Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ Klaipėdos padalinio 

pirmininku  Artūru Šiukšta, Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresniuoju inspektoriumi E. Žaliu, Rokiškio r. policijos prevencinio 

poskyrio vyr.specialiste J.Baltrūniene. Organizuotas prevencinis renginys „Tolerancijos diena“.  

 

2 strateginis tikslas: Individualias mokinių galias atitinkantys mokymosi pasiekimai ir nuolatinė pažanga. 

Organizuotos priemonės mokymosi pasiekimų ir pažangos gerinimui: atsižvelgiant į NMPP, PUPP,BE metu nustatytas mokymosi 

spragas pakoreguoti ilgalaikiai planai; skirtos pamokos moduliams, konsultacijoms; mokinių, 2018 m. nepasiekusių patenkinamo NMPP lygio, 

pažanga lapkričio mėn. aptarta su dalykų mokytojais; Vaiko gerovės komisijoje kartu su tėvais, mokytojais  aptartos dviejų mokinių  mokymosi 

ir elgesio problemos. Beveik visi mokytojai  el. dienyne informavo tėvus apie mokiniams kilusius mokymosi  sunkumus, jų pastangas, siūlomą 

pagalbą, daromą pažangą. Organizuoti  1, 2, 3a, 3b, 4, 5, 8, IVg, IIIbg klasių tėvų susirinkimai, kuriuose aptarti mokinių mokymosi pasiekimai, 

pažanga. 

Įgyvendintas projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“: 7, I-IVg klasių mokiniai ir dalykų mokytojai dalyvavo 6 

edukaciniuose užsiėmimuose VGTU, Edukologijos universitete, Kauno technikos kolegijoje, Kauno taikomosios dailės mokykloje, Kaukių 

teatre, Labanoro regioniniame parke, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muziejuje Kaune. Mokykloje vyko „Erasmus+KA2“ projekto 

„Finansinių ir verslumo įgūdžių lavinimas ugdant aktyvų pilietį“ partnerių susitikimas. Dalyvauta respublikiniame verslumo ir  moderniųjų 

technologijų skatinimo  renginyje ,,Switch 2018“. Gimnazijoje vyko  netradicinės, integruotos pamokos, renginiai: savaitė, skirta Europos kalbų 

dienai;  vokiečių kalbos dienos „Ȍ kaip vokiškai?; Klaipėdos nariuotakojų zoologijos sodo – insektariumo specialistės pamoka „Nariuotakojai“ ; 

gitaristo Simono Bušmos  pamokos ‚Klasikinės gitaros muzikos rečitalis“; renginys „Halloween traditions and games“; lietuvių kalbos pamoka 

gimnazijos muziejuje ,,Kur saugomi praeitį menantys daiktai?“, tarptautinei antikorupcijos dienai skirta pilietiškumo pagrindų pamoka; 

integruota tikybos, informacinių technologijų, vokiečių kalbos pamoka – vaizdo tiltas su Vokietijos Diuseldorfo „Neokatechumenato“ programos 

vadove „Kalėdų žinia pasauliui“.  Vyko pradinių klasių edukacinės pamokos Rokiškio krašto muziejuje (naudojantis Kultūros pasu).  Vykdytos 

eTwinning partnerysčių projekto, skirto Latvijos respublikos jubiliejui ,,Sveicam Latviju simtgadē!“, veiklos. Vyko gerosios patirties sklaida: 

užsienio kalbų mokytojos L.Tichonovos ir A.Krasauskienės mokė grupėje ir konsultavo individualiai, kaip dirbti su programomis Kahoot, 

Quizlet, vyko atvira D.Šaltienės anglų k. pamoka. Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinėje grupėje L.Vipienė pristatė medžiagą iš seminaro 

"Vertinimas, įsivertinimas ir refleksija biologijos pamokose", N.Leišienė konsultavo mokytojus "Darbo su dokumentų kamera galimybės 

ugdymo procese". Pradinių klasių metodinėje grupėje R. Kiburienė pristatė Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje vykusį seminarą „Pamokos 

netradicinėse erdvėse", D. Girdvainienė ir R. Vaičėnienė medžiagą iš seminaro „Į STEAM kompetencijas orientuotas ugdymo procesas 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir pradinėse klasėse". Spec.pedagogė R.Greviškienė konsultavo mokytojus, kaip naudotis interaktyvia lenta. 



Lietuvių k. mokytoja konsultavo mokytojus edukacinių išvykų, projektų rengimo klausimais. R.Žėkienė, E.Glemžienė, V.Karaliūnienė parengė ir 

pristatė pranešimus Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos mokytojams metodiniame renginyje  "Bendradarbiavimas su tėvais ir socialiniais 

partneriais ugdant dorines ir pilietines vertybes". 

3 strateginis tikslas: Mokinių brandą ir asmenybės ūgtį įgalinantis gyvenimas gimnazijoje. 

Surengti  Žydų genocido aukų atminimo dienai skirti renginiai: filmų peržiūros ir aptarimas, išvyka į masinio žydų sušaudymo vietą 

Rokiškio r., akcija ,,Atminties kelias“; ekskursija į IX fortą; parengtas stendas. Įgyvendintas kultūros paveldo projektas ,,Pandėlys – 100 metų- 

100 objektų“: organizuotos edukacinės išvykos, ekskursijos po Dzūkiją, Žemaitiją, kitas Lietuvos vietas; parengtas stendas. Gimnazijos mokiniai 

dalyvavo zoninio projekto ,,100 idėjų Lietuvai“ renginyje Kupiškyje, Vilniuje. Vyko istorikės, rašytojos, rezistencijos dalyvės N.A. Gaškaitės – 

Žemaitienės 80-mečio minėjimo renginiai: Šv. Mišios, paminklinės lentos atidengimas, minėjimas gimnazijos aktų salėje, susitikimas su istorikės 

bendražygiais gimnazijos muziejuje. Organizuotas gimnazijos ateitininkų susitikimas  su disidentu, ateitininku, visuomenės ir  politikos veikėju 

Petru Plumpa. Gimnazijos šauliai dalyvavo Lietuvos kariuomenės atkūrimo šimtmečio renginyje Vilniuje, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio 1949 

m. Vasario 16-osios deklaracijos signataro V.Gužo-Kardo atminimo renginyje Kazliškyje, akcijoje „Gėlių žiedai žuvusiems kariams savanoriams 

ir partizanams“ Rokiškyje. Papildytas integruojamų etninės kultūros temų į mokomuosius dalykus sąrašas; parengtas rekomenduojamų 

ekskursijų etninės kultūros temomis sąrašas; surengta akcija ,,Dovana muziejui“. Pradėtas įgyvendinti mokinių pasiekimų ir  pažangos projektas 

,,100 gerų darbų Lietuvai“. Suorganizuotas  stalo teniso turnyras. Vyko  projekto ,JAUNIMAS GALI“ renginiai: mokinių susitikimas su projekto 

koordinatoriumi Arminu Vareika, mokiniai vyko į Kazickų šeimos fondo programos „Jaunimas Gali“ sezono atidarymo šventę, gimnazijoje 

organizuotas renginys „Pandėliečių Kalėdos kitaip“. Pradėtos organizuoti popietės „Prie arbatos puodelio“  po pamokų muziejuje laukiantiems 

autobuso  mokiniams. Organizuoti savanorystės projektai, iniciatyvos: Maisto banko“ akcija, Gerumo akcija su Rokiško Caritas, akcija Pandėlio 

miestelyje „Gerumo sriuba“, Solidarumo bėgimas (organizacijos „Gelbėkit vaikus“ socialinė iniciatyva). Organizuota socialinės veiklos diena: 

mokiniai tvarkė savanorių, partizanų žūties vietas, Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio deklaracijos signataro Kardo gimtinę, darbavosi Pandėlio parke 

ir mokyklos teritorijoje. Organizuota mokinių savivaldos diena „Veikime kartu“: netradicines pamokas vedė tėveliai, IIIabg, IVg kl. mokiniai; 

surengta šventė gimnazijos mokytojams. Pandėlio gimnazijos mokinių tarybos nariai dalyvavo susitikime su Rokiškio rajono mokinių tarybos 

atstovais.  

 

2019 M.  PRIEMONIŲ PLANAS 

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

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

1.1. Uždavinys: Įgyvendinant tęstines  ir naujas prevencines programas, projektus  sudaryti palankias sąlygas visapusiškam mokinių asmenybės 

ugdymuisi. 

Priemonės Laikas, 

terminai 

Koordinatoriai, 

organizatoriai 

Lėšos 

(šaltiniai) 

Rezultatas, sėkmės kriterijai 

1.1. Siekiant ugdyti sveiką asmens gyvenseną ir 

rengti mokinius šeimos gyvenimui, organizuoti 

šviečiamąsias sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai  paskaitas 

Per metus J. Kavoliūnienė, 

R. Ingelevičienė 

 Ig–IVg klasių mokiniams organizuotos 3–4 paskaitos 

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

valandėles  su R.Ingelevičiene 

1.2.  Siekiant ugdyti mokinių asmenines ir socialines 

kompetencijas, organizuoti pamokas-susitikimus su 

Per metus J. Kavoliūnienė, 

E. Zinkauskienė 

 Organizuotos 6–7  pamokos-susitikimai. 



žinomais žmonėmis, įvairių veiklos sričių 

specialistais  

1.3. Siekiant suteikti tėvams žinių ir įgūdžių, kaip 

pozityviai spręsti kylančias auklėjimo problemas, 

kaip  padėti vaikui pasiruoši savarankiškam 

gyvenimui, įgyvendinti tėvų švietimo  programą 

„Pozityviosios tėvystės įgūdžių ugdymas“ 

Pagal tėvų 

pageidavimus  

A. Melvydienė, 

E. Zinkauskienė,  

R. Ingelevičienė, 

J. Kavoliūnienė, 

klasių auklėtojos, 

pradinių klasių 

mokytojos 

 1–8, I–IVg klasėse pagal tėvų pasirinktas temas bus 

organizuota ne mažiau kaip po vieną užsiėmimą klasių 

tėvų susirinkimų (renginių) metu. 

1.4. Siekiant ugdyti mokinių socialines ir emocines 

kompetencijas diegti  prevencines LIONS QUEST 

programas ,,Paauglystės kryžkelės" ir  ,,Raktai į 

sėkmę" 

Pagal 

programų 

grafiką 

J. Kavoliūnienė ESF lėšos Organizuoti seminarai 5-8, I–IVg kl.  mokytojams, 

pagalbos mokiniui specialistams, administracijos 

atstovams, kitam mokyklos personalui, mokinių 

tėvams; įsigytos metodinės priemonės darbui su 

mokiniais. 

1.5. Siekiant stiprinti nepakantumą žalingiems 

įpročiams, įvairių rūšių diskriminacijai ir patyčioms, 

organizuoti  prevencinius renginius mokyklos 

bendruomenei: 

 Tolerancijos diena 

 

 Saugaus interneto savaitė 

 

 

 Savaitė be patyčių 

 

 Paskaitos su kviestiniais lektoriais 

 

 

 

 

Lapkritis 

 

Vasaris 

 

 

Kovas 

 

Pagal 

prevencinių 

projektų 

grafiką 

 

 

 

 

E. Zinkauskienė, 

R. Vilkienė 

V. Baltrukėnienė, 

R. Vitkauskienė, 

R. Kiburienė 

 A. Melvydienė, 

R. Vilkienė 

J. Kavoliūnienė, 

E. Zinkauskienė 

 Organizuoti ne mažiau kaip 3 renginiai, 4 paskaitos; 

dalyvaus visų klasių mokiniai. 

 

1.6. Siekiant padėti mokiniams ugdytis pozityvius 

gyvenimo įgūdžius ir teigiamas vertybines 

nuostatas,   organizuoti vaikų vasaros užimtumo  

stovyklą   

Birželis E. Zinkauskienė, 

V. Karaliūnienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

Projekto 

lėšos 

Organizuota vasaros stovykla rizikos grupės šeimų 

vaikams (1– 4 kl. mokiniams). 

1.7. Siekiant (įsi)vertinti mokyklos ugdymosi 

aplinkos kokybę, atlikti anketinę mokinių, jų tėvų 

apklausą. Tyrimo sritys: mokinių savijauta, 

saugumas, mokymosi galimybės,  pagalba ir parama 

mokiniams  atpažįstant savo gabumus ir pan.  

Vasaris J. Kavoliūnienė 

 
 Mokytojų tarybos susirinkime aptarti 5-8, I-IVg 

mokinių ir 1–8, I-IVg kl. mokinių tėvų 2018 m. 

NMVA  anketinių apklausų  rezultatai, esant reikalui 

pakoreguoti mokyklos  prevencinės veiklos, klasių 

auklėtojų darbo su klase, ugdymo organizavimo  

prioritetai, būdai. 

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

2019 m. 2 tikslas: Kiekvieno mokytojo atsakomybės  bei pamokose vykstančių procesų stebėjimo  siekiant aukštesnės ugdymo kokybės stiprinimas.    



2.1. Uždavinys: 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. 

Priemonės Laikas, 

terminai 

Koordinatoriai, 

organizatoriai 

Lėšos 

(šaltiniai) 

Rezultatas, sėkmės kriterijai 

2.1.1. Remiantis  išorinio vertinimo išvadomis bei 

įgyvendinant gimnazijos veiklos tobulinimo  planą, 

organizuoti: 

 seminarą  „Mokymosi bendradarbiaujant ir 

aktyviųjų mokymosi metodų taikymas 

šiuolaikinėje pamokoje“, 

 metodinę išvyką į Velžio gimnaziją 

„Diferencijavimas ir individualizavimas 

pamokoje“  

 

 

 

Sausis 

 

 

Vasaris 

 

 

 

J. Kavoliūnienė 

 

 

L.Tichonova,  

J. Kavoliūnienė 

 

 

 

350, 00 

Eur MK 

 

40,00 

Eur MK 

 

Dauguma gimnazijos mokytojų dalyvaus seminare 

ir/ar metodinėje išvykoje  ir  pagilins pamokos 

organizavimo metodines žinias. 

2.1.2. Skatinant mokytojų gerosios patirties sklaidą, 

papildyti ir įgyvendinti 2018 m. kovo mėn. 

gimnazijos metodinėje taryboje patvirtintą mokytojų 

gerosios patirties sklaidos planą 

Papildyti iki 

2019 m. 

sausio 10 d. 

Įgyvendinti 

plane 

numatytais 

terminais 

A. Melvydienė  Dauguma mokytojų dalinsis savo darbo patirtimi, 

mokysis vieni iš kitų dalyvaudami atvirose pamokose, 

metodinėse dienose; pritaikys įgytas žinias savo 

pamokose.  

2.1.3. Skatinant aktyviau taikyti IKT priemones   

interaktyviam savarankiškam mokinių mokymuisi,  

(įsi)vertinimui, bendradarbiavimui poromis ir 

komandomis organizuoti kvalifikacijos tobulinimo 

priemones: 

Seminaras „IKT mokymo priemonių kūrimas ir 

panaudojimas“ 

Pranešimas „3D video medžiagos pateikimas 

pamokai“ 

Praktiniai mokymai ir individualios konsultacijos 

„Darbas su interaktyvia lenta ir mobiliaisiais 

įrenginiais“ 

 

 

 

 

 

Vasaris 

 

Sausis 

 

Balandis 

 

 

 

 

 

 

V. Blauzdavičius 

 

V. Baltrukėnienė 

 

V. Baltrukėnienė 

 

 Ne mažiau kaip 50 proc. mokytojų tobulins 

kvalifikaciją IKT taikymo srityje. 

Dauguma  mokytojai taikys IKT numatytais aspektais. 



2.1.4. Aktyviau taikyti  praktinio, patyriminio 

mokymosi metodus, autentiškus mokymosi šaltinius, 

įvairias ugdymosi aplinkas dalyvaujant strateginių 

partnerysčių, neformaliojo švietimo paslaugų 

teikimo ir kituose projektuose, programose, 

renginiuose, konkursuose, edukacinėse programose: 

 ERASMUS + KA2 projektas „Finansinių ir 

verslumo įgūdžių ugdymas lavinant aktyvų 

pilietį“. 

 eTwinning partnerysčių projektai 

 

 

 Respublikinis vertimų konkursas „Tavo 

žvilgsnis“ 

 Respublikinis moderniųjų technologijų ir 

verslumo skatinimo konkursas „Rytojaus 

startuolis“ 

 

 

 

 

 

 

Pagal 

projekto 

grafiką 

Pagal 

projektų 

grafiką 

Vasaris 

 

Vasaris 

 

 

 

 

 

 

D. Šaltienė  

 

 

L. Tichonova 

 

 

V. Ražinkas 

 

V. Baltrukėnienė 

 Ne mažiau kaip 80 proc. gimnazijos mokinių dalyvauja 

įvairiose neformaliose, su dalykų ugdymo turinius 

susijusiose, veiklose. 

Visi dalykų mokytojai organizuos mokymąsi ne klasės 

aplinkoje. 

2.1.6. Siekiant atnaujinti susitarimus dėl 

individualios mokymosi pažangos stebėjimo, 

fiksavimo, skatinimo naujam strateginio planavimo 

laikotarpiui, organizuoti metodinės tarybos ir 

mokytojų tarybos posėdžius „Individuali mokymosi 

pažanga“ 

Birželis A.Melvydienė, 

D.Karaliūnas 
 Atnaujinti susitarimai dėl individualios mokymosi 

pažangos stebėjimo, fiksavimo, skatinimo. 

2.1.7. Siekiant išsiaiškinti taikytų kvalifikacijos 

tobulinimo priemonių veiksmingumą ir 

kvalifikacijos tobulinimo poreikius  2019–2020  

m.m., organizuoti mokytojų apklausą „Naujų 

mokymo metodų, priemonių taikymas 2018-2019 

m.m. ir kvalifikacijos tobulinimo poreikiai  2019–

2020 m.m.“  

 

Birželis J. Kavoliūnienė  Išsiaiškinta, kaip mokytojai gilino savo dalykines ir 

bendrąsias kompetencijas;  kokius pamokos 

tobulinimo būdus pasirinko;  ką naujo pritaikė savo 

darbe ir kaip tai paveikė mokinių mokymosi 

pasiekimus; kokių kvalifikacinių renginių reikia 

siekiant gerinti pamokų kokybę. 

2.1.8. Siekiant įvertinti pamokos kokybės pokyčius, 

vykdyti BUVK  rodiklių  grįžtamąjį vertinimą: 

 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.) 

 

Sausis–

birželis 

J. Kavoliūnienė, 

vidaus 

įsivertinimo grupė 

 Įvertinta, kaip buvo laikomasi gimnazijoje priimtų 

susitarimų dėl pamokos tobulinimo, kokius pokyčius  

pastebi mokiniai, mokytojai. 



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

2019 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 lyderystę, saviraišką, iniciatyvas 

puoselėti  pagrindines gimnazijos vertybes: mokslas, pagarba, bendradarbiavimas, pilietiškumas. 

Priemonės Laikas, 

terminai 

Koordinatoriai, 

organizatoriai 

Lėšos 

(šaltiniai) 

Rezultatas, sėkmės kriterijai 

3.1.1. Siekiant ugdyti mokinių pilietinę, tautinę 

savimonę, organizuoti renginius valstybinių švenčių, 

atmintinų dienų, reikšmingų istorinių įvykių, 

sukakčių  paminėjimui: 

 Laisvės gynėjų diena 

 

 Lietuvos Valstybės atkūrimo diena 

 

 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena 

 

 Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir 

visuomenės vienybės diena, skirta Lietuvos 

šaulių sąjungos metams paminėti 

 Gedulo ir vilties diena 

 Žydų genocido aukų atminimo diena 

 

 Renginys, skirtas Lietuvos 

Nepriklausomybės kovų atminimo ir Jono 

Žemaičio – Vytauto metams paminėti 

 

 

 

 

Sausis 

 

Vasaris 

 

Kovas 

 

Gegužė 

 

 

Birželis 

Rugsėjis 

 

Gruodis 

 

 

 

 

V. Karaliūnienė, 

R. Vaičėnienė 

V. Karaliūnienė, 

D. Girdvainienė 

V. Adomėnienė, 

I. Veikšrienė 

R. Žėkienė  

 

 

V. Karaliūnienė 

V. Karaliūnienė, 

R. Kiburienė 

V. Karaliūnienė 

 Organizuoti ne mažiau kaip 7 renginiai įtraukiant 

gimnazijos bendruomenę. 

 

3.1.2. Skatinant mokinius pažinti, saugoti savo 

krašto, šalies nematerialųjį ir materialųjį kultūros 

paveldą,  etnokultūros klasėje parengti ne mažiau 

kaip 2  edukacines programas 

 

Parengtos 

iki birželio 

mėn. 

E. Glemžienė,  

V. Danienė 

 Parengtos programos, vedamos  edukacinės pamokos 

mokiniams muziejuje. 

3.1.3. Skatinant mokinių mokymosi motyvaciją, 

saviraišką, iniciatyvas, įgyvendinti mokinių 

pasiekimų ir  pažangos projektą ,,100 gerų darbų 

Lietuvai“ 

Sausis–

kovas  

V. Karaliūnienė, 

mokinių taryba, 

klasių auklėtojos 

 5-8 kl.mokiniai dalyvauja projekte: simboliniame 

žemėlapyje bus fiksuojami jų pasiekimai ir pažanga, 

dalyvavimas renginiuose, akcijose ir kt., išrinkta 

geriausia klasė, ji apdovanota prizu. 

3.1.4. Siekiant užtikrinti įdomų, turiningą mokinių 

laisvalaikį, organizuoti mokinių polinkius 

atitinkančias neformalias veiklas įvairiose mokyklos 

erdvėse per pertraukas ir  po pamokų: 

 Popietes muziejuje „Prie arbatos puodelio“ 

 

 Sporto turnyrus 

 

 

 

 

 

 

 

V. Karaliūnienė, 

mokinių taryba 

A. Deksnys,  

R. Žėkienė 

 Mokiniai, laukiantys autobuso, dalyvauja muziejuje 

organizuojamose veiklose „Prie arbatos puodelio“, per 

pertraukas įvairiuose sporto turnyruose: stalo teniso, 

stalo futbolo, šaškių ir kt. 

 

 



3.1.5. Skatinant mokinius prisidėti kuriant jų 

aplinkos, bendruomenės, šalies gerovę, dalyvauti 

savanorystės projektuose, iniciatyvose: 

 Akcija „Darom“ 

 

 „Maisto banko“ akcija 

 

 

 

Balandis 

 

Balandis, 

spalis 

 

 

 

M. Karaliūnas, 

R. Vaičėnienė 

E. Glemžienė 

 Į savanorystės veiklas įtraukiama ne mažiau kaip 30 

proc. gimnazijos mokinių. 

 

 

3.1.6. Skatinant  mokymosi bei kitų veiklų 

pasiekimus: 

 Organizuoti dalykines olimpiadas, 

konkursus  mokykloje, dalyvauti  

rajoniniame, apskrities, respublikiniame 

turuose.    

 Organizuoti Padėkos šventę konkursų, 

olimpiadų, varžybų prizininkams, 

laureatams, jų tėvams, mokytojams  

 

 

Pagal 

olimpiadų, 

konkursų 

grafiką 

Gegužė 

 

 

Metodinių gr. 

pirmininkai 

 

 

Gimnazijos 

vadovai 

  

 

Ne mažiau kaip 50 proc. mokinių dalyvauja 

olimpiadose, konkursuose, varžybose (rajono, 

apskrities, respublikiniuose turuose). 

 

Organizuota šventė. Įteiktos padėkos  mokiniams, jų 

tėvams, mokytojams už pasiektus  rezultatus. 

 

__________________________________ 


