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BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

2022–2023 m. m. veiklos planas  parengtas vadovaujantis 2022–2023 m. m. gimnazijos ugdymo planu ir 2020–2022 m. gimnazijos strateginiu 

planu bei 2022 m.  veiklos plano įgyvendinimo ir mokinių pasiekimų analize. Planą rengė darbo grupė, sudaryta gimnazijos direktoriaus įsakymu 

2022 m. balandžio 28 d., Nr. V- 118. 

 

STATISTIKA 

 

2022–2023 m. m.  sudaryta 12 klasių komplektų, viena  priešmokyklinio ugdymo grupė. Rugsėjo 1 d. gimnazijoje mokėsi 271 mokinys  

(priešmokyklinio ugdymo grupėje 19 vaikų,1–4 klasėse – 59  mokiniai, 5–8 – 96 mokiniai, I–IIg klasėse – 54  mokiniai, III–IVg klasėse – 43  

mokiniai). Iš jų 16,6 % specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių. 46,8% mokinių gauna nemokamą maitinimą (priešmokyklinio ugdymo grupės 

vaikai, 1–2 kl. mokiniai visi gauna nemokamą maitinimą). Toliau kaip 3 km nuo mokyklos gyvena ir yra pavežami 73,4% mokinių. 

Gimnazijoje dirba 26 mokytojai (2 mokytojai ekspertai,  15 mokytojų metodininkų,  8 vyresnieji mokytojai, 1 mokytojas); 5 mokytojo 

padėjėjai, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, bibliotekininkas, techninių mokymo priemonių ir kompiuterių inžinierius, 

duomenų bazių specialistas, karjeros specialistas. Iš viso gimnazijoje dirba 60  pedagoginio ir nepedagoginio personalo darbuotojų. 
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2021–2022 M. M. MOKYMOSI PASIEKIMAI  

 

82,1% buvusių dešimtokų tęsia mokymąsi IIIg klasėje, 17,8% – profesinėse mokyklose.  18,7% buvusių abiturientų įstojo į 

universitetus,  18,7% – į kolegijas,  25% – į profesines mokyklas,  31,2%  – dirba,  6,2%  – Krašto apsaugoje, Karo tarnyboje.  

 

 

2022 M. VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ REZULTATAI 

1lentelė. 2022 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai bendrojo ugdymo mokyklose 

 
Egzaminą 

išlaikė 

Laikė 

mok. 

sk. 

Mokyklos balų 

vidurkis 

(egz.išlaikiusių 

mokinių) 

      % 

Neišlaikė 16-35 

 

36-85 86-100 

Mokykloje 

%     

Rajone 

% 

Lietuvoje* 

% 

Mokykloje 

% 

Rajone 

% 

Lietuvoje* 

% 

Mokykloje 

% 

Rajone 

% 

Lietuvoje* 

% 

Mokykloje 

% 

Rajone 

% 

Lietuvoje* 

% 

Lietuvių k. 13         49,7 0 8,5 7,47 30,7 36,5 31,49 53,8 44,5 45,65 15,3 10,3 15,38 

Istorija 5         44,6 0 0 0,8 60 46,1 34,6 40 49,2 57,6 0 4,6 6,8 

Matematika 10         24,6 40 41,2 34,3 60 41,2 40,4 0 16,8 21,5 0 0,6 3,7 

Chemija 5         35,8 0 0 3,6 60 31,8 22,9 40 59,0 53,4 0 9,0 20,1 

Fizika 5         31,4 0 4,1 2,8 60 50 39,4 40 41,6 46,2 0 4,1 11,4 

Biologija 4         50 0 4,0 3,6 25 52,7 37,8 75 41,8 50,47 0 1,3 8 

Anglų k. 13        57,4 7,6 3,4 1,6 7,6 28,4 17,5 76,9 55,5 59,4 7,6 12,5 21,3 

Geografija 3         55,6 0 0 0,7 3,3 36 26,3 66,6 60 65,4 0 4 7,4 

Informacinės 

technologijos 

3         16 66,6 23,8 13,2 33,3 42,8 49,9 0 23,8 23,3 0 9,5 13,3 

Rusų k. 1        54 0 0 0,7 0 0 7,9 100 100 52,7 0 0 38,5 

 

2022 M. MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ REZULTATAI 

 
Egzaminas Laikė 

mok. sk. 

Neišlaikė 4 5 6 7 8 9 10 Vidurkis 

Lietuvių k. 3 0 2 1 - - - - - 4,3 

Technologijos 4 0 - - - - - 1 3 9,7 

Menai 3 0 - - - - - 1 2 9,6 
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2022 M. NMPP REZULTATAI 

 

2022 M. PUPP REZULTATAI 

 

PUPP LYGIAI 

 

Dalykas Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas Nepatenkinamas 

 Mokykla Rajonas Šalis Mokykla Rajonas Šalis Mokykla Rajonas Šalis Mokykla Rajonas Šalis 

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

3,5 2,8 4,9 21,4 19,1 20,0 14,2 15,5 12,4 - 2,8 1,5 

Matematika - 1,1 1,8 1,1 5,0 6,9 16,0 17,2 17,3 21,4 16,0 13,5 

Klasė Dalykas Rezultato procentais 

vidurkis 

Skirtumas nuo šalies 

vidurkio 

Skirtumas nuo 

savivaldybės vidurkio 

4 Skaitymas 56,7 2,0 -0,1 

Matematika 61,1 -2,2 -0,1 

Pasaulio pažinimas 68,3 6,4 9,7 

6 Skaitymas 56,4 -10,1 -6,4 

Matematika 34,9 -11,9 -10,1 

8 Skaitymas 70,4 4,2 4,7 

Matematika 35,7 -5,3 1,2 

Gamtos mokslai 49,1 -1,6 3,6 

Socialiniai mokslai 47,9 -1,8 4,8 

dalykas Pažymiai/ 

procentai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

Šalis 0,09 0,95 3,64 11,19 13,74 22,04 20,39 17,76 8,69 1,27 

Rajonas 0 0,89 4,89 11,56 19,56 25,33 18,67 13,33 5,78 0 

Mokykla 0 0 0 7,14 21,43 32,14 10,71 21,43 7,14 0 

Matematika Šalis 6,87 16,62 17,01 19,03 15,65 9,17 7,76 3,99 2,79 0,98 

Rajonas 11,06 15,93 21,24 20,35 14,16 8,41 4,87 1,77 1,77 0,44 

Mokykla 7,14 32,14 25 21,43 10,71 3,57 0 0 0 0 
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2021–2022 M. M.  GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

Tikslai Įgyvendintos priemonės, pasiektas rezultatas 

1. Kiekvieno 

mokinio 

individualias galias 

atitinkanti 

asmenybės branda ir 

mokymosi pažanga: 

1. 1.Galimybių 

mokymosi sėkmei 

ir individualiai 

mokymosi 

pažangai 

sudarymas. 

1.2. Savivaldžios 

asmenybės 

ugdymas, 

užtikrinant gerą 

emocinę aplinką, 

pilietinį aktyvumą, 

sutelktumą 

bendram darbui.  
 

     Siekiant  įgyvendinti 2021–2022 m. m. tikslus buvo stiprinamas ugdymo proceso patrauklumas ir paveikumas, 

plėtojami mokinių gabumai ir talentai, sudarytos sąlygos mokiniams dalyvauti papildomose ir netradicinėse veiklose. 

Beveik visi (95 proc.) 1–4, 5–8, I–IVg kl. mokytojai vedė netradicines pamokas, dauguma jų vyko ne mokyklos erdvėje: 

Panevėžio robotikos centre „RoboLabas“ ir STEAM centre Panevėžyje, Panevėžio kolegijoje „Pamoka kitaip“, Vilniuje ,,Vilniaus 

Katedros požemiai“ , ,,Jaunieji žvalgai“ , ,,Pakasyk sliekui užpakalį“ , Jaunimo dienose Rokiškyje, (piešinio eskizas ant 

autobuso),  Skapiškyje XXVI teatrų festivalyje ,,Pienių vynas" , vaikų ir jaunimo festivalyje ,,Juodasis katinas" 

Rokiškyje, Pandėlio miesto seniūnijoje ir kitur. 

Vyko netradicinės pamokos-konkursai, virtualios pamokos-susitikimai: ,,Draugų rate“, 7 kl., susitikimas su studente iš Baškirijos 

(IIIg kl.) ,virtuali pamoka su  Armėnijos mokiniais (8 kl.), mokiniai dalyvavo Galvoklio virtualioje pamokoje ,,Pabėgimų 

kambarys" ir ,,Kelionė aplink Lietuvą", taip pat pamokoje iš ,,Pažinimo voratinklio" – ,,Keisčiausi pasaulio paukščiai" ir didžiausioje 

nuotolinėje  pamokoje Lietuvoje ,,Mokonomika“.  
Skatinant mokymosi motyvaciją, mokinių kūrybiškumą ir integruojant projekto „Kultūros pasas“ edukacines programas, 

visose klasėse buvo organizuotos ekskursijos, išvykos į įvairius pažintinius kultūros, istorijos objektus: į Anykščių kraštą, 

Kauną, Kėdainius, Biržus, Kazliškį, Panemunį ir kt. 78,6 proc. mokytojų vedė dviejų dalykų integruotas pamokas: 

integruota tikybos ir pasaulio pažinimo pamoka Pandėlio šv. M. Marijos bažnyčioje, integruota Europos kalbų diena, 

atvira rusų k. ir informacinių technologijų pamoka, chemijos-matematikos, anglų k.-pasaulio pažinimo, fizikos-chemijos, 

lietuvių kalbos ir literatūros-istorijos pamoka ir kitos. Gimnazijoje vyko aktyvi projektinė, edukacinė veikla. Dalyvauta 

Lietuvos mokyklų edukacinių partnerysčių projekte „Bendradarbiaujančios klasės“, tarptautiniuose Erasmus+ 

projektuose (Ateitininkų federacijos ir V.I.A.C.(Slovakų jaunimo organizacija) organizacijos projektas), parengti  4 

eTwinning projektai, iš kurių trys apdovanoti Nacionaliniu kokybės ženkleliu, vienas Europos kokybės ženkleliu, 

įgyvendinti projektai „Nuo siauruko iki pilies bokštų“, „Neregėtas Pandėlio dvaras“, dalyvauta Kazickų šeimos fondo 

programos „Jaunimas gali“ veiklose, Vytauto Didžiojo universiteto projekte „Sumanaus moksleivio akademija“, 

Lietuvos Žemės ūkio rūmų projekte „Augink ir tu“,  Europos sąjungos finansuojamo projekto „Rokiškio rajono vaikų 

sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas“ veiklose, skirtose stiprinti vaikų sveikatą per pažintines, informacines, 

kūrybines veiklas, akcijoje „Vanduo gyvybės šaltinis“, Lietuvos neformaliojo švietimo centro veiksmų savaitėje 

„Nežadinkite iki pavasario“, vyko kūrybinė diena-pleneras „Panemunio dvaras: praeitis, dabartis“, sukurtas gatvės meno 

kūrinys miestelio bendruomenei (mokinių kūrybinis darbas), edukacija „Egzotiniai gyvūnai“, parengtos programos 

„Atbėga elnias devyniaragis“ panaudojant etnoklasės medžiagą (organizuoti 6 užsiėmimai 3–8 kl. mokiniams) ir 

„Jurginės.“, „Sekminės“ (organizuoti 3 užsiėmimai mokiniams) , organizuotos trys išvažiuojamosios vaikų ir jaunimo 

socializacijos stovyklos, STEAM diena pradinėse klasėse „Atradimų laboratorija“.  vykdytas Olimpinis projektas. 
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Parengtos paraiškos ir gautas finansavimas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto programos „Olimpinė karta“ projektui 

„Sportas, žygiai, pagarba“, Kultūros paveldo departamento organizuojamiems projektams „ Šv. Jokūbo kelio sakralinių 

objektų pažinimas ir populiarinimas“, „Susipažįstame su žydų kultūros paveldo keliu“. Startavo 4K  (aš kuriu, aš keičiu, 

aš su kitais, aš kitiems) modelio įgyvendinimas.  
Visi 5–8, I–IIg klasių mokiniai vykdė pasirinkto mokomojo dalyko ilgalaikius asmeninius projektus, dalyvavo 9 neformaliojo 

švietimo programų.  50 proc. mokinių dalyvavo mokomųjų dalykų olimpiadose, konkursuose, varžybose ir kituose renginiuose 

(mokyklos, rajono, apskrities, respublikiniuose, tarptautiniuose). Dalyvauta 19 rajoninių olimpiadų ir konkursų, laimėtos 27 prizinės 

vietos, dalyvauta 22 respublikiniuose konkursuose (4 prizinės vietos), rajono sporto varžybose – 6 prizinės vietos. Už dalyvavimą 

tarptautiniuose konkursuose, konferencijose gautos tarptautinės olimpiados „Kings“,tarptautinės konferencijos „Stebiu. Kuriu. 

Analizuoju“, nacionalinės aplinkosaugos olimpiados ir kt. padėkos. Stiprinant mokinių atsakingo, savivaldaus mokymosi nuostatas, 

organizuotos savarankiško mokymosi dienos gabiems ir didžiausią pažangą klasėje padariusiems 1–8, I–IVg klasių mokiniams. 

Aktyvūs ir labai gerai besimokantys mokiniai dalyvavo vaikų vasaros stovykloje ir trijų dienų mokymuose Dubingiuose. Aktyviai 

įgyvendintos priemonės, padedančios kurti pozityvų klasės ir visos bendruomenės mikroklimatą, skatinančias sveiką gyvenimo 

būdą, padedančios mokiniams planuoti savo tolesnę karjerą, ugdančios mokinių pilietinę ir tautinę savimonę. Visuose klasių 

koncentruose įgyvendinamo programos: „Antras žingsnis“, „Paauglystės kryžkelės“, „Raktai į sėkmę“, pasitelkiant gimnazijos 

psichologę (ji visose klasėse vedė valandėles, taip pat individualius bei grupinius užsiėmimus mokiniams ir gimnazijos 

bendruomenės nariams) ir kviestinius lektorius (jie visų klasių koncentruose organizavo paskaitas-praktikumus) buvo organizuota 

šviečiamoji, prevencinė veikla. Teikiant ugdymo karjerai pagalbą buvo organizuotos išvykos, valandėlės, konsultacijos: valandėlės 

vyko visose klasėse, II–IVg kl. mokiniams teiktos konsultacijos sudarant individualius planus, supažindinant su profesijų pasauliu, 

pasirinkimo galimybėmis, reikalavimais, vyko  susitikimai su profesinių ir aukštųjų mokyklų atstovais, organizuotas nuotolinis 

susitikimas su Kauno technologijos universiteto dėstytojais, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos nuotolinė 

„Karjeros diena 22“, išvyka į atvirų durų dieną Rokiškio profesinio mokymo centre ir penkios išvykos į „Sumanaus moksleivio 

akademijos“ veiklas  Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje ir Rokiškyje, II–IVg kl. mokinių išvyka į „Studijų 

mugę“ Vilniuje Litexpo parodų centre, dalyvauta Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro nuotolinėje „Karjeros dienoje“. 

Ugdant mokinių pilietiškumą, tautiškumo suvokimą, sąmoningumą gimnazijoje vyko tradiciniai renginiai, valstybinių švenčių 

paminėjimai (pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“, pagarbos bėgimas Pandėlys-Panemunio „Angelas“), pilietiškumo 

ir solidarumo su Ukrainos tauta renginiai, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos organizuotos tarptautinės vaikų draugystės 

iniciatyvos „Matau tave“ akcija, vyko bendri renginiai su Pandėlio miestelio bendruomene, parapija, biblioteka: sporto šventė 

„Rieda ratai rateliukai“, Vaikų gynimo diena, iniciatyvos „Kalėdinių eglučių alėja“,  „Apšvieskime Gedimino pilį“, „Žiemą šalta-

bėgti šilta“ ir kt. 

Vyko pilietinės savanorystės iniciatyvos: Pandėlio miestelio parko, žydų ir karių savanorių kapų, partizanų žūties vietų signataro V. 

Mirono tėviškės ir kitų atmintinų vietų tvarkymas, „Maisto banko“ akcija ir kt. Gimnazijoje aktyviai veikė jaunųjų šaulių ir 

ateitininkų organizacijos. Jų nariai (ir visa gimnazijos bendruomenė) dalyvavo valstybinių švenčių minėjimo renginiuose, pilietinėse 

akcijose, įvairiuose konkursuose, projektuose, stovyklose. Už pilietiškų ir visuomeniškai aktyvių vaikų ir jaunimo ugdymą 
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gimnazija gavo Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos padėką ir paskatinamąjį 

prizą konkurse Gedimino pilies bokšto Lietuvos valstybinei vėliavai gauti. 

Pereinant nuo mokymo prie mokymosi paradigmos mokytojai dalyvavo seminaruose, susijusiuose su informacinių technologijų 

panaudojimu pamokose, sėkmingai įvaldė hibridinio mokymo(si) organizavimą, įvairių skaitmeninių programų naudojimą 

organizuojant mokinių įsivertinimą, projektinius darbus, grįžtamąjį ryšį pamokose.1–4,5–8,I–IVg klasėse  15 mokytojų organizavo 

konsultacijas mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų. Visų dalykų (išskyrus fizinio ugdymo, muzikos) mokytojai organizavo 

konsultacijas mokiniams, kurie ruošiasi olimpiadoms, konkursams. Tarpusavio pagalba „Mokinys-mokiniui“ buvo neefektyvi, 

praktiškai neįgyvendinta. 

1 strateginio tikslo įgyvendinimas 

Planuotas rezultatas Pasiektas rezultatas 

1.1.1. Visų dalykų 1–8, I–IVg kl. mokytojai organizuoja dalykų  

mokymąsi netradicinėmis ugdymosi formomis. ((Įsi)vertinimo 

anketos. Metiniai pokalbiai, aptarimas Metodinėje taryboje). 

1.1.2. Visi gimnazijos mokiniai turi galimybę keltis individualius 

mokymosi tikslus, gilinti savo žinias ir gebėjimus pasirinktoje srityje. 

(Projektinių darbų pristatymai, klasių auklėtojų ataskaitos). Bent 90 

proc.  mokinių  svarbu mokytis. (Mokyklos pažangos anketa). 

1.1.3. Bent 80 proc. mokinių per mokslo metus pagerino 1–2 dalykų 

pasiekimus. (Metiniai įvertinimai, pasiekimų suvestinės). 

1.2.1. Lyginant su 2020 m. bent 5 proc. yra daugiau mokinių,   

palankiai vertinančių tarpasmeninius santykius,  galimybę 

bendradarbiauti, teikti savo pasiūlymus. (Mokyklos pažangos 

anketa). 

1.2.2. Visi gimnazijos mokiniai dalyvauja sveikatos stiprinimo, 

fizinio aktyvumo veiklose. (Informacija apie renginius, veiklas 

gimnazijos tinklalapyje). 

1.2.3. Bent 80  proc.  mokinių palankiai vertina profesinio 

informavimo, ugdymo karjerai veiklas gimnazijoje. (Mokyklos 

pažangos anketa). 

1.2.4. Bent 82  proc.  mokinių palankiai vertina gimnazijoje 

organizuojamą socialinę, visuomeninę veiklą. (Mokyklos pažangos 

anketa) 

1.1.1. Dauguma (95 proc.) mokytojų organizavo  dalykų mokymąsi 

netradicinėmis ugdymosi formomis: virtualūs susitikimai, integruotos 

pamokos ir kt. (Planuotas rodiklis nepasiektas). 

1.1.2.Visi mokiniai paruošė ilgalaikius asmeninius projektinius darbus, 

pristatė projektų vadovams, gavo įvertinimus. Svarbu mokytis 87,5 proc. 

mokinių. 

 

1.1.3. 63,2 proc. mokinių per mokslo metus pagerino 1–2 dalykų 

pasiekimus. (Planuotas rodiklis nepasiektas). 

1.2.1. 82,6 proc. palankiai vertinančių tarpasmeninius santykius,  

galimybę bendradarbiauti, teikti savo pasiūlymus (Planuotas rezultatas 

nepasiektas – 2020-2021 m. rodiklis 90 proc.).  

1.2.2. Visi mokiniai dalyvavo Olimpinės dienos renginiuose, dauguma 

mokinių dalyvavo piligriminiuose žygiuose, sportinėse rungtyse 

Pandėlio miesto šventėje. 

1.2.3. 70,3 proc.  mokinių palankiai vertina profesinio informavimo, 

ugdymo karjerai veiklas gimnazijoje. 

 

1.2.4. 67,2 proc.  mokinių palankiai vertina gimnazijoje organizuojamą 

socialinę, visuomeninę veiklą. 
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Tikslai Įgyvendintos priemonės, pasiektas rezultatas 

2. Mokyklos 

bendruomenės narių 

iniciatyvi veikla, 

telkianti 

bendruomenę 

pokyčiams: 

2.1. Mokyklos 

bendruomenės narių 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

stiprinimas. 
 

Bendradarbiaudamos su mokytojais ir klasės auklėtojais, socialiniais partneriais, bibliotekos darbuotojos  teikė 

informacines paslaugas, įgyvendino skaitymo skatinimo projektus, organizavo kultūrinius renginius: surengtos 8 parodos 

rašytojų jubiliejų sukakčiai paminėti; gimtosios kalbos dienai organizuota V. Baltrūnienės ir R. Statkonienės rankdarbių 

paroda „Gimtinės raštai“; organizuoti renginiai-popietės „Poeto V. Mačernio metus palydint“ ir  „Skaitome H. K. 

Anderseno pasakas“, garsiniai skaitymai „Rašytojo V. Račicko  knygų pasaulyje“ ir Šiaurės šalių literatūros garsiniai 

skaitymai „Svajonės ilgesys“, padėkos popietė mokytojams „Skaitančių mokytojų pavyzdžiu“; organizuota akcija 

„Knygų Kalėdos“, dailyraščio konkursas „Lietuva, Tėvyne mūsų“, edukacija „Kūrybinio rašymo eksperimentas“, išvyka 

į Rokiškio rajono savivaldybės  J. Keliuočio viešąją biblioteką edukacija „Literatūrinis labirintas“. Bendradarbiaudama 

su mokytojais, tėvais, socialiniais partneriais,  Vaiko gerovės komisija  vertino gimnazijos ugdymo(si) aplinką, vaikų 

saugumą, mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius, organizavo ir koordinavo mokymo(si)/ugdymo(si), 

švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, vykdė mokyklos bendruomenės švietimą, konsultavimą, įgyvendino 

prevencinius projektus, renginius, akcijas. Buvo organizuota 10 Vaiko gerovės komisijos posėdžių mokykloje dėl įvairių 

kylančių problemų. 8 mokiniams sudaryti individualūs darbo su mokiniu planai.  Dalyvauta 6 posėdžiuose seniūnijoje 

dėl atvejų šeimose aptarimo ir pagalbos. Dalyvauta 2 Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose savivaldybėje. Teiktos 97 

konsultacijos dėl įvairių kylančių problemų mokiniams, mokytojams ir tėvams. 3 mokiniams organizuotos Rokiškio 

Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologo konsultacijos. Organizuotas mokytojų ir Rokiškio Pedagoginės 

psichologinės tarnybos   specialistų pasitarimas dėl sunkumų, kylančių dirbant su spec. poreikių mokiniais. Nuolat 

palaikomas ryšys su Obelių paramos centro socialinėmis darbuotojomis, Obelių paramos centro atvejo vadybininke, 

Rokiškio savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo specialiste. Visų klasių mokiniams parengta  ir įgyvendinta 

„Geros savijautos“ programa. Įgyvendinant Rokiškio r. savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo projektą „Sveikas 

AŠ – laimingi MES!“ gimnazijoje įrengtas sensorinis kambarys. Taip pat gimnazija aprūpinta būtiniausiomis higienos 

bei dezinfekcijos priemonėmis.  Vykdant vaikų ir jaunimo socializacijos projektą, 2–4 kl. mokiniams ir 8–12 kl. 

mokinimas, padariusiems pažangą, organizuotos 2 vasaros poilsio stovyklos. Dalyvaujant Rokiškio švietimo centro 

projekte „Rokiškio rajono vaikų sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas“  su 8–IIg klasių mokiniais dalyvauta 3 

dienų sveikatinimo stovykloje Dubingiuose. 

Atsižvelgiant į Metodinėje taryboje numatytus kvalifikacijos tobulinimo ir metodinės veiklos prioritetus, buvo sudarytos 

sąlygos tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, reflektuoti savo darbą, aptarti ir skleisti gerąją patirtį, įgyvendinti 

inovacijas. 100 proc. mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų tobulino bendrąsias ir profesines kompetencijas. 

Mokytojai dalyvavo ir virtualiuose, ir kontaktiniuose seminaruose, vedė  praktinius užsiėmimus, seminarus rajono ir 

respublikos mokytojams, skaitė paskaitas: pranešimai respublikinėje tiriamojoje-praktinėje gamtos mokslų 

konferencijoje „Stebiu. Kuriu. Analizuoju“, pasidalijimas patirtimi respublikoje: bendros pamokos su Kretingos r. 
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Jokūbavo A. Stulginskio mokyklos daugiafunkcio centro mokytoja Rima Varanauske; pamokos vertinimo lentelė tema 

,,Įžymūs žmonės“ (respublikinis ,,Bendradarbiaujančių klasių“ projektas); bendradarbiauta su Biržų ,,Aušros“ 

progimnazijos mokytojais – ,,Dalykinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymas per patyriminio ugdymo veiklas“,  ,,Paveikių 

IT įrankių taikymas lietuvių k. ir literatūros pamokose“; vestas seminaras Panevėžio apskrities ilgalaikės programos 

„Tikybos mokymas ir sociokultūrinė, emocinė aplinka mokykloje“  modulyje „Švenčiame Adventą ir Šv. Kalėdas“. 

Buvo skaityti pranešimai, pasidalinta darbo patirtimi ir su rajono mokytojais:  pranešimas rajoninėje metodinėje 

konferencijoje ,,Kalėdų žinia“, projektinio darbo „Afrikinių sraigių tyrimas“, atlikto panaudojus vaizdo kūrimo Inshot ir 

redagavimo Photo Grid programas pristatymas, projektinio darbo „Kokią prekę rinktis“ pristatymas, dalykinės veiklos 

sklaida  „Kaip formuluoti SMART tikslus pamokoje“ Rokiškio dekanato dorinio ugdymo (katalikų tikybos) mokytojams,  

,,Rašytojo A. Škėmos romano ,,Balta drobulė“ analizės ir interpretacijos galimybės“ Rokiškio J. Tumo-Vaižganto 

gimnazijos mokytojams, gimnazijos veiklos pristatymas dalyvaujant  nuotoliniame projekte fizinio ugdymo mokytojams  

„Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas”, Pandėlio gimnazijos jaunųjų šaulių 

veiklos pristatymas Rokiškio Dienos socialinės globos centro globotiniams, interaktyvios lentos „Lino“, programų 

Canva, Wordwall,  Lightshot, EdPuzzle, iNaturalist, Color Grab ir kt. pristatymas. 53,5 proc. mokytojų organizavo 

gerosios darbo patirties „Kolega-kolegai“ sklaidą.  Moodle aplinkoje buvo sukurtas „Elektroninių išbandymų, sėkmingų 

pamokos IKT taikymo metodų bankas“. Pagrindinės kvalifikacijos tobulinimo temos susijusios su įsivertinimo metodais, 

IKT ir hibridiniam mokymui skirtos įrangos taikymo ugdymo procese galimybėmis. Visi mokytojai dalyvavo 40 val. 

kvalifikacijos tobulinimo programoje ,,IKT projektinio darbo planavimui ir vykdymui“. 

 Gimnazijoje aktyvi Mokinių tarybos veikla: Organizuota spalvų savaitės akcija   ,,Nuspalvink mokyklą“, atliktas 5–8, I–IVg kl. 

mokinių nuomonės tyrimas ,,Mokinių pasiūlymai 2022–2023 m. m.“, organizuota Tolerancijos diena, Tarptautinė draugo diena,  
Tarptautinė miego diena, Kalėdinis paštas, Sausio 13- osios  viktorina ,,Lietuvos praeitis“,  nuotraukų konkursas ,,Klasė kitaip“. 
Kovo 11-osiso dienos sveikinimas gimnazijos facebook grupėje, organizuoti Tarptautinės Žemės dienos renginiai „Žalioji 

palangė“, diena su improvizuota kuprine „Kuprinė kitaip“, akcija „Pagalba beglobiams gyvūnams“. Mokslo metų užbaigimo 

šventėje Mokinių taryba paskelbė ir apdovanojo visus metus rinktus nominantus. 

       Įgyvendintas LTOK „Olimpinės kartos“ projektas – „Sportas – sveikata, bendravimas – jėga“, pradinių klasių mokiniams 

organizuotos Mažosios olimpinės žaidynės, organizuotas moksleivių tinklinio 3x3 turnyras, pavasario virtualusis 

pėsčiųjų žygis Kovo 11-ajai paminėti, taip pat virtualusis žygis Sausio 13-osios 30-mečiui  paminėti. Įgyvendintas 

kultūros paveldo projektas ,,Nuo siauruko iki pilies bokštų“. Įgyvendinant projektą ,,Neformaliojo vaikų švietimo 

paslaugų plėtra“ organizuotos plaukimo pamokos 1–4 klasių mokiniams. Visose klasėse organizuotos ekskursijos,  

išvykos į įvairius pažintinius kultūros, istorijos objektus. Į ekskursijas, išvykas integruotos projekto „Kultūros pasas“ 

edukacinės programos. 
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2 strateginio tikslo įgyvendinimas 

Planuotas rezultatas Pasiektas rezultatas 
2.2.1. Visi gimnazijos mokytojai dalyvauja profesinio tobulėjimo 

veiklose.  

2.2.2. Bent 50 proc. mokytojų dalijasi savo darbo patirtimi su gimnazijos 

ir kitų mokyklų mokytojais. 

2.2.3. Bent 30 proc. mokytojų dalyvauja darbo grupių veikloje ir teikia 

pasiūlymus mokyklos veiklos tobulinimui. 

2.2.4.Gimnazijos savivalda (Gimnazijos taryba, Mokinių taryba, Tėvų 

taryba) dalyvauja organizuojant mokyklos renginius, teikia siūlymus, kaip 

tobulinti gimnazijos veiklą. 

2.2.1.100 proc. mokytojų dalyvavo profesinio tobulėjimo veiklose. 

 

2.2.2. 53,5 proc. mokytojai dalijosi patirtimi „Kolega-kolegai“, 3 

mokytojai vedė seminarus kitų mokyklų mokytojams. 

 

2.2.3. 35,7 proc. mokytojų dalyvauja darbo grupių veikloje ir teikia 

pasiūlymus mokyklos veiklos tobulinimui. 

 

2.2.4. Mokinių taryba organizavo 14 renginių gimnazijos bendruomenei, 

gimnazijos taryba organizavo 8 renginius kartu su Pandėlio miesto 

bendruomene. 

 

Tikslai Įgyvendintos priemonės, pasiektas rezultatas 

3. Palanki ugdymosi 

aplinka: 

3.1. Plėtoti ugdymo 

aplinkas, skirtas 

motyvuotos, 

atsakingos ir 

pilietiškos asmenybės 

ugdymui 
 

Gimnazijoje įkurta mišri priešmokyklinio ugdymo grupė. Tam tikslui suremontuotos patalpos II gimnazijos korpuse, 

pagal galimybes įsigyti baldai ir reikalingos ugdymo priemonės. Atsižvelgiant į Mokinių tarybos pageidavimą ir 

individualius mokinių pasiūlymus, suremontuotos buvusios kavinės patalpos, jos skirtos mokinių laisvalaikiui 

(bendravimas per pertraukas) ir individualiam maitinimuisi. Taip pat šios patalpos buvo pritaikytos Covid-19 

laikotarpiui, t. y. mokinių testavimui greitaisiais antigeno testais. Tobulinant pamokos kokybę, suteikiant galimybę 

kiekvienam mokiniui dalyvauti ugdyme procese naudojama hibridinė įranga (trys hibridinės įrangos komplektai, penkios 

demonstracinės kameros), taip įsigyta viena demonstracinė kamera, 1 dokumentų kamera, 6 nešiojami kompiuteriai, 

įrengtas informacinių technologijų kabinetas Nr.3 (20 kompiuterizuotų darbų vietų). Gimnazijos bendruomenės 

emocinės savijautos gerinimui, darbui su SUP mokiniais, saugios mokyklos kūrimui įrengtas sensorinis kambarys. Šiame 

kambaryje vyko visų klasių valandėlės, individualūs klasių auklėtojų užsiėmimai su mokiniais, psichologė organizavo 

konsultacijas ne tik mokiniams, bet ir visai gimnazijos bendruomenei. Parengtos 7 mokinių darbų parodos gimnazijos 

koridoriuose, fojė ( paroda Helovynui, tautinio kostiumo paroda,  IIIg mokinės asmeninės parodos, olimpiados kūrybinių 

darbų, romantizmo ir realizmo, Užgavėnių kaukių, asmeninių projektų meninių darbų parodos). Surengtos parodos 

bibliotekoje ir virtualios parodos: mokinių darbų paroda „Kalėdų žinia“ ir virtuali mokinių darbų paroda „Žiedų spalvos“. 

Gimnazijos fojė ir ant visų aukštų palangių buvo sukurti meniniai akcentai Rugsėjo1-ajai, Mokytojų dienai, Kalėdoms, 
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Vasario 16-ajai, Ukrainai palaikyti. Muziejuje ir gimnazijos koridoriuose parengta dviejų stendų istorinės medžiagos 

ekspozicija, skirta Pandėlio miesto 430 m. ir bažnyčios 220 m. jubiliejui, dviejų mokinių vasaros stovyklų ekspozicija, 

dvi ekspozicijos ,,Mokyklos istorija“, ,,Pandėlio siauruko istorija“, dvi edukacijos šiomis temomis (kahoot žaidimai, 

viktorina). 

3 strateginio tikslo įgyvendinimas 

Planuotas rezultatas Pasiektas rezultatas 
3.1.1.  Ne mažiau kaip 80 proc. užtikrinami mokytojų poreikiai IKT 

mokymo priemonių įsigijimui.  

3.1.2. Sistemingai organizuojamos mokinių  kūrybinių darbų 

ekspozicijos. 

3.1.3.80  proc. mokinių jaučiasi saugūs visoje mokykloje. 

3.1.1. 80 proc. užtikrinti mokytojų poreikiai IK mokymo priemonių 

įsigijimui: visuose kabinetuose yra kompiuteriai, interneto ryšys, 

dauguma mokytojų naudoja dokumentų kameras, yra interaktyvios 

lentos ir ekranai.  

3.1.2.Organizuotos 8  mokinių kūrybinių darbų parodos, 1 virtuali 

mokinių darbų paroda. 

3.1.3.75,2 proc. mokinių jaučiasi saugūs visoje mokykloje. 

 

MOKYKLOS VEIKLOS  ĮSIVERTINIMO  REZULTATAI 

Mokinių apklausa_NMVA 

Ataskaita 

Apklausa vykdyta 2022 m. sausio mėnesį el dienyne TAMO naudojant NMVA parengtą klausimyną. Į anketos klausimus atsakė 162 5–8, I–IVg 

kl. mokiniai (86,1%). 

Nustatytos aukščiausios vertės: 

1.6 - Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesityčiojau (visiškai sutinku/ko gero sutinku  87,6 proc.) 

1.3 - Man yra svarbu mokytis  (visiškai sutinku/ko gero sutinku  87,5 proc.) 

1.15 - Mano pasiekimų vertinimas man yra aiškus  (visiškai sutinku/ ko gero sutinku 85,7 proc.) 

1.2 - Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti (visiškai sutinku/ ko gero sutinku 82,6 proc.) 

1.17-Aš teigiamai vertinu mokyklos darbą, siekiant kuo geresnių mokymosi rezultatų ( visiškai sutinku/ko gero sutinku 85,7 proc.) 

Nustatytos žemiausios vertės 

1.13 - Kartu su mokytoju aš planuoju savo mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems pasiekti)  (visiškai sutinku/ ko gero sutinku 62,9 proc.) 

1.5 - Man patinka eiti į mokyklą (visiškai sutinku/ ko gero sutinku 60,4 proc.) 

1.9- Aš noriai dalyvauju mokyklos organizuojamoje socialinėje ir visuomeninėje veikloje (visiškai sutinku/ko gero sutinku 67,2 proc.) 

1.4 – Mokykloje gaunu man suprantamą informaciją apie tolesnio mokymosi ir profesijos pasirinkimo galimybes (visiškai sutinku/ko gero 

sutinku 70,3 proc.) 



ROKIŠKIO R. PANDĖLIO GIMNAZIJOS 2022-2023 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 

11 
 

1.10 - Pamokoje aš nebijau suklysti  (visiškai sutinku/ko gero sutinku 70,2 proc.) 

Tėvų apklausa NMVA 

Į anketos klausimus atsakė 160 tėvų (62,2 proc.) 

Aukščiausios vertės: 

1.1-  Mokytojai padeda mano vaikui pažinti gabumus (visiškai sutinku/ ko gero sutinku 93,1 proc.) 

1.2-  Mokykloje mano vaikas yra skatinamas bendradarbiauti (visiškai sutinku/ ko gero sutinku 95,5 proc.) 

1.3-  Mano vaikui yra svarbu mokytis (visiškai sutinku/ ko gero sutinku 95,5 proc.) 

1.4- Į mokyklą mano vaikui eiti patinka (visiškai sutinku/ ko gero sutinku 92,5 proc.) 

1.6- Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių nesityčiojo (visiškai sutinku/ ko gero sutinku 91,8 proc.) 

Žemiausios vertė: 

1.7- Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas nesityčiojo (visiškai sutinku/ ko gero sutinku 72,4 proc.) 

1.10- Mano vaikas nebijo pamokose suklysti (visiškai sutinku/ ko gero sutinku 79,3 proc.) 

1.12- Su mano vaiku aptariamos jo mokymosi sėkmės (visiškai sutinku/ ko gero sutinku 79,3 proc.) 

1.13- Mano vaikas kartu su mokytojais planuoja savo mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems pasiekti) (visiškai sutinku/ ko gero sutinku 83,1 proc.) 

1.11- Per pamokas mano vaikas turi galimybę pasirinkti įvairaus sudėtingumo užduotis (visiškai sutinku/ ko gero sutinku 81,1 proc.) 

 

Mokytojų apklausa NMVA 

Į anketos klausimus atsakė 27 mokytojai (86,1 proc.) 

Aukščiausios vertės: 

1.1- Mokiniams padedu pažinti jų gabumus (visiškai sutinku/ ko gero sutinku 99,9 proc.) 

1.2- Mokinius pamokose skatinu bendradarbiauti (visiškai sutinku/ ko gero sutinku 99,9 proc.) 

1.10- Mano  pamokose mokiniai nebijo suklysti (visiškai sutinku/ ko gero sutinku 99,9 proc.) 

1.12- Su mokiniais aptariu jų mokymosi sėkmes (visiškai sutinku/ ko gero sutinku 99,9 proc.) 

1.14- Mano padedami mokiniai mokosi įsivertinti savo pažangą (visiškai sutinku/ ko gero sutinku 99,9 proc.) 

Žemiausios vertės: 

1.3- Mano mokiniams yra svarbu mokytis (visiškai sutinku/ ko gero sutinku 74 proc.) 

1.7- Per paskutinius 2 mėnesius man neteko spręsti patyčių problemos mokykloje (visiškai sutinku/ ko gero sutinku 85,1 proc.) 

1.8- Aš atsižvelgiu į kiekvieno mokinio nuomonę (visiškai sutinku/ ko gero sutinku 86,2 proc.) 

1.9- Mano mokiniai noriai dalyvauja mokyklos organizuojamoje socialinėje ir visuomeninėje veikloje (visiškai sutinku/ ko gero sutinku 88,8 

proc.) 

1.4- Į mokyklą mokiniams eiti patinka (visiškai sutinku/ ko gero sutinku 92,5 proc.) 
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SSGG analizė 

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

 

Stiprybės  Silpnybės  

1. Tikslingas ir efektyvus IKT taikymas.  

2.Integruojant edukacines išvykas, projektus, netradicines pamokas aukšti 

pilietinių akcijų, savanorystės, konkursų pasiekimai. 

3.Stipri tinklaveika. 

1.Nepakankamas grįžtamasis ryšys, padedantis mokymo(si) pažangai. 

2.Per mažas dėmesys gabių mokinių ugdymui. 

3.Neefektyvi pasidalintoji lyderystė.  

  

Galimybės Grėsmės 

1.Intensyvesnis perėjimas nuo mokymo prie mokymosi paradigmos. 

2.Tarpdalykinės integracijos stiprinimas. 

3.Efektyvesnis mokinių veiklos skatinimas.  

 

1. Nuolatinės švietimo sistemos reformos. 

2.Žemas SEK ( socialinis ekonominis kontekstas). 

3.Pagalbos mokiniui specialistų trūkumas.  
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2022–2023 M.M.  GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS 

 

2020–2022 m. 1 strateginis tikslas: Kiekvieno mokinio individualias galias atitinkanti asmenybės branda ir mokymosi pažanga. 

1.1. Metinis tikslas: Personalizuoto, įtraukiojo mokymo(si), orientuoto į mokinių poreikius, galimybes, organizavimas. 

 

Priemonės (siekiniai, veiklos)  Laikas, 

terminai 

Koordinatoriai, 

organizatoriai 

Rezultatas 

1.1.1. Siekiant pamokų patrauklumo ir paveikumo 

mokiniams: 

1.1.1.1. Dalyvauti mokytojų ir mokyklų tinklaveikos 

projektuose (eTwinning, Bendradarbiaujančios klasės ir 

kt.). 

1.1.1.2. Į pamokas integruoti edukacinius, kūrybinius 

projektus, programas, konkursus. 

1.1.1.2. Organizuoti mokomųjų dalykų pamokas-išvykas. 

1.1.1.3. Organizuoti pamokas netradicinėje – mokyklos, 

miestelio, seniūnijos, Rokiškio  rajono ir kaimyninių 

rajonų – aplinkoje. 

1.1.1.4. Organizuoti tikslinės paskirties pamokas-renginius 

(susitikimus, konferencijas, diskusijas, šventes, viktorinas, 

konkursus, žaidimus ir kt.). 

1.1.1.5. Organizuoti integruotas dviejų ar daugiau 

mokytojų pamokas. 

1.1.1.7. Organizuoti 2 integruotas  nepamokinės veiklos 

dienas  patyriminiam, praktiniam mokymuisi. 

Rugsėjis-

birželis 

 

 

 

Mokytojai 

 

 

Mokytojai 

Mokytojai 

 

Mokytojai 

 

Mokytojai 

 

 

Mokytojai 

 

Mokytojai 

 

Metodinės grupės 

 

Visi mokytojai visose klasėse organizuoja 

netradicines pamokas pasirinktomis formomis, 

įsisavina ir naudoja naujas, įvairias 

skaitmenines mokymosi aplinkas, įrankius. 

 

Mokytojai organizuoja pamokas už mokyklos 

ribų, tikslinės paskirties pamokas-renginius, 

integruotas pamokas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Bendradarbiaudamos Metodinės grupės 

organizuoja ne mažiau kaip vieną integruotą  

nepamokinės veiklos dieną. 
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1.1.2. Sudarant sąlygas mokinių gabumų ir talentų raiškai: 

1.1.2.1. Dalyvauti Rokiškio ir kitų  savivaldybių švietimo 

centrų, įstaigų, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centro, aukštųjų mokyklų ir mokytojų dalykininkų 

asociacijų organizuojamose  dalykinėse olimpiadose, 

konkursuose. 

1.1.2.2.  Dalyvauti Rokiškio ir kitų savivaldybių švietimo 

centrų, Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro 

organizuojamose varžybose. 

1.1.2.3.Dalyvauti respublikinėse, tarptautinėse 

konferencijoje. 

1.1.2.4.Kurti mokyklos muziejui interaktyvų kultūros 

istorijos žemėlapį. 

Rugsėjis-

birželis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rugsėjis-

birželis 

Mokytojai 

 

 

 

 

Būrelių vadovai 

 

 

Mokytojai 

 

Violeta 

Karaliūnienė 

Virginija Danienė 

Eglė Glemžienė 

Virginija 

Baltrukėnienė 

Ne mažiau kaip 50 proc. mokinių dalyvauja 

visų mokomųjų dalykų olimpiadose, 

konkursuose, varžybose (mokyklos, rajono, 

apskrities, respublikiniuose turuose). 

 

Mokiniai dalyvauja ne mažiau kaip trijų sporto 

šakų varžybose. 

 

Mokiniai dalyvauja ne mažiau kaip 2 

respublikinėse, tarptautinėse konferencijose. 

 

Muziejuje sukurti ne mažiau kaip 2 

interaktyvūs kultūros istorijos žemėlapiai. 

Parengtas stalo kalendorius „245 metai nuo 

pirmosios mokyklos įsteigimo“. 

1.1.3. Siekiant gerinti  neformaliojo švietimo kokybę ir 

prieinamumą: 

1.1.3.1. Vieną-dvi dienas per savaitę organizuoti mokinių 

išvežimą namo po 8 pamokų.  

1.1.3.2. Suderinti pamokų ir mokinių užsiėmimų Pandėlio 

UDC laiką. 

 

1.1.3.2. Atlikti mokinių apklausą dėl neformaliojo švietimo 

poreikio ir nepamokinės veiklos tobulinimo. 

 

 

Spalis 

 

Spalis 

 

 

Birželis 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 Mokinių taryba 

 

Autobusų grafiko pakeitimai suderinti su tėvais, 

Gimnazijos taryba, autobusų parko direkcija. 

 

 

Užsiėmimų laikas suderintas su PUDC. 

 

 

Atlikta mokinių apklausa „Pageidaujami 

būreliai ir jų veiklos“. 

1.1.4. Stiprinant mokinių atsakingo, savivaldaus 

(savarankiško) mokymosi nuostatas ir gebėjimus:  

1.1.4.1. Organizuoti savivaldaus mokymosi dienas 

aukštesniuoju lygiu besimokantiems 5–8, I–IIg klasių 

mokiniams. 

 

 

Vasaris 

 

 

 

 

Mokytojai, klasių 

auklėtojos 

 

 

Antro pusmečio pradžioje mokiniai  mokomųjų 

dalykų žinias, gebėjimus pasirinktas 2 dienas 

gilina savarankiško mokymosi būdu.  
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1.1.4.2. Organizuoti ,,Savarankiškumo dieną‘‘1–4 klasių 

mokiniams, besimokantiems aukštesniuoju lygiu ir/ar 

turintiems 1 pagrindinio lygio įvertinimą. 

1.1.4.3. Vykdyti  asmeninius projektus.  

1.1.2.4. Organizuoti edukacines išvykas/stovyklas 

aktyviems, labai gerai besimokantiems mokiniams. 

  

 

1.1.2.5. Dalyvauti 4K projekto veiklose. 

 

 

Vasaris 

 

 

Rugsėjis-

birželis 

 

Rugsėjis-

birželis 

 

 

Rugsėjis-

birželis 

1-4 kl. mokytojos 

 

 

Mokytojai, klasių 

auklėtojos 

 

Mokytojai, klasių 

auklėtojos, soc. 

pedagogė 

 

Klasių auklėtojos 

4K projekto 

koordinatorės 

1-4 kl. mokiniai, turintys aukštesnįjį lygį ir/ar 

vieną pagrindinio lygio įvertinimą pasirinktą 1 

dieną žinias gilina savarankiškai. 

Visi 5–8, I–IIg kl. mokiniai per mokslo metus 

vykdo 25–32 val. trukmės individualius ar 

grupinius projektus pagal atnaujintą aprašą. 

Naudojant pažintinei veiklai skirtas lėšas 

organizuojamos edukacinės išvykos, 

skatinančios mokinių mokymosi motyvaciją, 

pažangą, pasiekimų įvertinimą. 

Parengti ir įgyvendinti 1–4, I–IIIg kl. mokinių 

asmeninio tobulėjimo planai. 

1.1.5. Siekiant stiprinti mokymosi pagalbos teikimą 

mokiniams: 

 Organizuoti  konsultacijas gabiems mokiniams 

(ruošiantis olimpiadoms, konkursams). 

 Organizuoti konsultacijas  mokiniams, 

besiruošiantiems laikyti VBE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojai 

 

Mokytojai 

 

 

Organizuojamos  konsultacijos gabiems 

mokiniams. 

Organizuojamos konsultacijos  mokiniams, 

kurie ruošiasi laikyti VBE. 

1.2. Metinis tikslas: Bendros gimnazijos kultūros, tradicijų ir tapatumo jausmo puoselėjimas. 

1.2.1. Siekiant nuosekliai ugdyti bendruomeniškumą, 

organizuoti bendruomenę telkiančius renginius:  

 Rugsėjo 1 – osios šventė. 

 

 

 

 

 Savivaldos diena, skirta Mokytojų dienai. 

 

 

 Kalėdinė šventė 

 

 

Rugsėjis 

 

 

 

 

 

Spalis 

 

 

Gruodis 

 

 

V.Kubilienė 

E.Zinkauskienė 

R.Vaičėnienė 

K.Ruzienė 

R.Kiburienė 

M.Januševičienė 

K. Ruzienė, 

mokinių taryba 

 

 

Organizuotos šventės, sporto renginiai 

mokyklos bendruomenei. 
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 Šimtadienis. 

 

 Paskutinio skambučio šventė. 

 

  

 Mokslo metų pabaigos šventė: 

1-4 klasės, 

            5-IIIg klasės  

 

 

 

 

 

 Buvusių mokinių susitikimo šventė. 

 

 

 

 

 Pilietinė akcija „Gėlių žiedai žuvusiems kariams 

savanoriams ir partizanams“. 

 

 Atminimo laužai Sausio 13-ajai paminėti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasaris 

 

Gegužė 

 

 

 

Birželis 

 

Birželis 

 

 

 

 

 

Liepa 

 

 

 

 

 

Spalis 

 

 

Sausis 

V.Kubilienė  

Mokinių taryba ir 

D. Deksnienė 

E. Glemžienė 

L.Tichonova 

Gimnazijos taryba 

Padinių klasių 

mokytojų 

metodinė grupė 

Klasių auklėtojų 

metodinė grupė 

K.Ruzienė 

V.Kubilienė 

K.Ruzienė 

R.Vaičėnienė 

V.Kubilienė 

D.Girdvainienė 

 

Mokinių taryba ir 

D. Deksnienė 

A.Viduolienė 

Klasių auklėtojų 

metodinė grupė 

Eglė Glemžienė 

Renata Kiburienė 

M.Januševičienė 

Vaiva Kubilienė 

Gimnazijos 

administracija 

E.Glemžienė, 

 R.Žėkienė 

E.Glemžienė 

Organizuoti kalėdiniai renginiai, gerumo akcija 

„Kalėdų sriuba“, dalyvauta renginyje 

„Kalėdinių eglučių alėja“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuotas buvusių mokinių susitikimas-

šventė. 

 

 

  

 

 

Pagamintos gėlių puokštės, aplankyti žuvusiųjų 

kapai. 
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 Renginys Vasario 16-ajai paminėti.   

 

 

 

 Pėsčiųjų žygis „Laisvės vardan“, skirtas Kovo 11-

ajai paminėti. 

 

 Gedulo ir vilties dienos paminėjimas prie 

,,Angelo“ paminklo . 

 

 

 

Vasaris 

 

 

 

Kovas 

 

 

Birželis 

 

 

R.Žėkienė  

 

V.Adomėnienė 

E.Glemžienė 

V.Karaliūnienė 

R. Kiburienė 

R.Žėkienė 

A.Deksnys 

 

R.Žėkienė 

A.Deksnys 

E.Glemžienė 

 

Organizuota akcija „Laisvės laužai“. 

 

 

Visų klasių mokiniams organizuotas renginys, 

skirtas Vasario 16-ajai; organizuota „Naktis 

mokykloje“; istorinių žinių konkursas 

„Temidė“. 

Dalyvauta rajoniniame pėsčiųjų žygyje. 

 

 

Organizuotas Pagarbos bėgimas Pandėlys-

Panemunio „Angelas“. 

1.2.2. Skatinant pilietiškumą, sveiką gyvenimo būdą, 

stiprinant fizines mokinių galias: 

 Įgyvendinti vaikų ir jaunimo socializacijos 

projektą. 

  

   

 Dalyvauti Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 

programos „Olimpinė karta“ projekte „Sportas, 

žygiai, pagarba“. 

 

 

 

 Įgyvendinti Kultūros paveldo ir kultūrinės 

edukacijos projektus:„Šv.Jokūbo kelio sakalinių 

objektų pažinimas ir populiarinimas“, 

„Susipažįstame su žydų kultūros paveldo keliu“. 

 

 

 

Birželis 

 

 

 

Rugsėjis- 

birželis 

 

 

 

 

Rugsėjis-

birželis 

 

 

E.Zinkauskienė 

R.Kiburienė 

V.Karaliūnienė 

 

R.Žėkienė 

A.Deksnys 

R.Kiburienė 

 

 

 

Violeta 

Karaliūnienė 

Aušra Viduolienė 

Eglė Glemžienė 

 

 

Išvažiuojamosios stovyklos (2 pamainos). 

 

 

Organizuojami bėgimai Pandėlio miestelio 

parke , Pagarbos bėgimas iki Panemunio 

„Angelo“ Gedulo ir vilties dienai paminėti, 

pėsčiųjų žygis Kovo 11-ajai paminėti. 

Organizuojamos olimpinės dienos visų klasių 

mokiniams. Olimpinis mėnuo 1-4 kl. 

Įvykdytos visos projektų veiklos. 
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1 strateginio tikslo įgyvendinimas  

Numatomas rezultatas 

1.1.1. Visų dalykų 1–8, I–IVg kl. mokytojai organizuoja dalykų  mokymąsi netradicinėmis ugdymosi formomis. ((Įsi)vertinimo anketos. 

Metiniai pokalbiai, aptarimas Metodinėje taryboje). 

1.1.2. Visi gimnazijos mokiniai turi galimybę keltis individualius mokymosi tikslus, gilinti savo žinias ir gebėjimus pasirinktoje srityje. 

(Projektinių darbų pristatymai, klasių auklėtojų ataskaitos). Bent 90 proc.  mokinių  svarbu mokytis. (Mokyklos pažangos anketa). 

1.1.3. Bent 80 proc. mokinių  per mokslo metus liko tokie patys ar pagerino 1–2 dalykų pasiekimus. ( Metiniai įvertinimai, pasiekimų 

suvestinės). 

1.2.1. Bent 78 proc. mokinių   palankiai vertinančių tarpasmeninius santykius,  galimybę bendradarbiauti, teikti savo pasiūlymus. (Mokyklos 

pažangos anketa). 

1.2.2. Visi gimnazijos mokiniai dalyvauja sveikatos stiprinimo, fizinio aktyvumo veiklose. (Informacija apie renginius, veiklas gimnazijos 

tinklalapyje). 

1.2.3. Bent 75  proc.  mokinių palankiai vertina profesinio informavimo, ugdymo karjerai veiklas gimnazijoje. (Mokyklos pažangos anketa). 

1.2.4. Bent 75  proc.  mokinių palankiai vertina gimnazijoje organizuojamą socialinę, visuomeninę veiklą. (Mokyklos pažangos anketa) 
 

2020–2022 m. 2 strateginis tikslas: Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvi veikla, telkianti bendruomenę pokyčiams. 

2.1. Metinis tikslas:  Pasidalintosios lyderystės gimnazijos bendruomenėje stiprinimas. 

Priemonės (siekiniai, veiklos) Laikas, 

terminai 

Koordinatoriai, 

organizatoriai 

Rezultatas 

2.1.1. Atsižvelgiant į Metodinėje taryboje numatytus kvalifikacijos tobulinimo ir 

metodinės veiklos prioritetus, remiantis metodinės veiklos planu, sudaryti 

sąlygas tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, reflektuoti savo darbą, 

aptarti ir skleisti gerąją patirtį, įgyvendinti inovacijas. 

Rugsėjis-birželis 

 

 

Metodinė taryba, 

metodinės grupės 

 

 

Įgyvendintos visos metodinės veiklos 

plane numatytos priemonės. 

 

 

2.1.2. Bendradarbiaujant su mokytojais, tėvais, socialiniais partneriais, remiantis 

VGK planu, vertinti gimnazijos ugdymo(si) aplinką, vaikų saugumą, mokyklos 

bendruomenės narių tarpusavio santykius, organizuoti ir koordinuoti 

mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, vykdyti 

mokyklos bendruomenės švietimą, konsultavimą, įgyvendinti prevencinius 

projektus, renginius, akcijas. 

Rugsėjis-birželis 

 

Vaiko gerovės 

komisija 

 

 

Įgyvendintos visos VGK plane 

numatytos priemonės. 

 

 

2.1.3. Bendradarbiaujant su klasių auklėtojais, mokytojais, mokyklos vadovais, 

Gimnazijos taryba, socialiniais partneriais, remiantis Mokinių tarybos planu, 

dalyvauti sprendžiant aktualius gimnazijai klausimus, plėtoti ir skatinti mokinių 

Rugsėjis-birželis Mokinių taryba Įgyvendintos visos Mokinių tarybos 

plane numatytos priemonės. 
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veiklą inicijuojant ir organizuojant kultūrinius, sportinius, prevencinius 

renginius, savanorystės akcijas. 

2.1.4. Bendradarbiaujant su mokytojais ir klasės auklėtojais, socialiniais 

partneriais, remiantis bibliotekos veikos planu,  teikti informacines paslaugas, 

įgyvendinti skaitymo skatinimo projektus, organizuoti kultūrinius renginius. 

Rugsėjis-birželis Bibliotekos 

darbuotojos 

Įgyvendintos visos bibliotekos 

veiklos plane numatytos priemonės. 

2.1.5. Bendradarbiaujant su mokytojais, klasių auklėtojais, profesinėmis ir 

aukštosiomis mokyklomis, kitoms švietimo įstaigomis,  remiantis Ugdymo 

karjerai planu, koordinuoti bei teikti karjeros paslaugas gimnazijos mokiniams, 

vykdyti mokyklos bendruomenės švietimą ugdymo karjerai klausimais. 

Rugsėjis-

birželis. 

Karjeros 

koordinatorius 

Įgyvendintos visos Ugdymo karjerai 

plane numatytos priemonės. 

 

2 strateginio tikslo įgyvendinimas 

Numatomas rezultatas 

2.2.1. Visi gimnazijos mokytojai dalyvauja profesinio tobulėjimo veiklose.  

2.2.2.Bent 50 proc. mokytojų dalijasi savo darbo patirtimi su gimnazijos ir kitų mokyklų mokytojais. 

2.2.3. Bent 30 proc. mokytojų dalyvauja darbo grupių veikloje ir teikia pasiūlymus mokyklos veiklos tobulinimui. 

2.2.4. Gimnazijos savivalda (Gimnazijos taryba, Mokinių taryba, Tėvų taryba) dalyvauja organizuojant mokyklos renginius, teikia siūlymus, kaip tobulinti 

gimnazijos veiklą. 

 

2020–2022 m. 3 strateginis tikslas: Palanki ugdymosi aplinka. 

3.1. Metinis tikslas:  Modernizuoti vidines ir lauko edukacines aplinkas. 

Priemonės (siekiniai, veiklos) Laikas, 

terminai 

Koordinatoriai, 

organizatoriai 

Rezultatas 

3.1.1. Užtikrinant ugdymo(si) aplinkos bei priemonių šiuolaikiškumą, 

tinkamumą skirtingiems ugdymo(si) poreikiams: 

 Atnaujinti, įsigyti IKT priemones. 

 

 

 Ruošti patalpas  STEAM laboratorijai II gimnazijos korpuse 

 

 

 

 Paruošti parodų, asmeninių projektų praktinių darbų   demonstravimo 

erdvę. 

 Paruošti karjeros ugdymui skirtą patalpą. 

 

 

Per mokslo 

metus 

 

Spalis-sausis 

 

 

 

Rugsėjis-spalis 

 

Rugsėjis-spalis 

 

 

 

Gimnazijos 

vadovai, metodinė 

taryba 

Gimnazijos 

direktorė, 

pavaduotojas 

ūkinei veiklai 

Bibliotekos 

darbuotojos 

Karjeros 

koordinatorė 

 

 

Tikslinėmis ir mokymo priemonėms 

skirtomis lėšomis įsigytos 

skaitmeninės mokymo priemonės. 

II gimnazijos korpuse įrengta 

STEAM laboratorija. 

 

 

Bibliotekoje paruošta parodų 

demonstravimo erdvė. 

Paruoštas karjeros ugdymui skirtas 

kabinetas. 
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 Atnaujinti II korpuso aktų salę. 

 II korpuso sporto salės modernizavimas IT priemonėmis. 

Rugsėjis 

 

Rugsėjis-spalis 

pavaduotojas 

ūkinei veiklai 

IT specialistas 

Atnaujinta II korpuso aktų salė. 

 

Paruošta demonstracinė įranga II 

korpuso sporto salėje. 

3.1.2. Siekiant mokyklos aplinkos jaukumo, estetiškumo:  

 Rengti mokinių darbų ekspozicijas, parodas. 

 

 

 

 Meninių akcentų/kompozicijų kūrimas gimnazijos I-III aukštuose. 

 

 

 

 Atnaujinti fojė laisvalaikio zonas. 

 

 

 

 

Rugsėjis-birželis 

 

 

 

Rugsėjis-birželis 

 

 

 

Rugsėjis-birželis 

 

 

 

 

 

A.Viduolienė 

R.Vaičėnienė 

V.Karaliūnienė 

 

V.Kubilienė 

N.Leišienė 

 

 

Mokyklos 

administracija 

A.Sriubiškis 

 

Parengtos 2-3 mokinių darbų 

ekspozicijos, parodos gimnazijos 

aukštuose, muziejuje, bibliotekoje, II 

gimnazijos korpuse. 

Sukurti meniniai akcentai 

tradicinių švenčių, minėtinų dienų 

proga. 
 

Atnaujintos laisvalaikio zonos. 

3 strateginio tikslo įgyvendinimas 

Numatomas rezultatas 

3.1.1.  Ne mažiau kaip 80 proc. užtikrinami mokytojų poreikiai IKT mokymo priemonių įsigijimui.  

3.1.2. Sistemingai organizuojamos mokinių  kūrybinių darbų ekspozicijos. 

3.1.3.80  proc. mokinių jaučiasi saugūs visoje mokykloje.3.  

 

 

                                                                     ________________________________________________________________________ 


