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ROKIŠKIO R. PANDĖLIO GIMNAZIJOS 2017–2018 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

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

2016–2017 m. m. atlikto mokyklos vidaus įsivertinimo rekomendacijomis bei 2016–2017 m. m.  veiklos plano įgyvendinimo ir mokinių 

pasiekimų analize. Planą rengė darbo grupė, sudaryta gimnazijos direktoriaus įsakymu 2017 m. gegužės 6 d., Nr. V-175. 

STATISTIKA 

2017–2018 m. m.  sudaryta 10 klasių komplektų. Rugsėjo 1 d. gimnazijoje mokėsi 220 mokinių (5–8 – 105 mokiniai, I–IIg klasėse – 66 

mokiniai, III–IVg klasėse – 49 mokiniai). Iš jų 9,5% specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių. 30% mokinių gauna nemokamą maitinimą. 12 % 

mokinių šeimų yra socialiai remiamos. Nepilnose šeimose gyvena 20,9% mokinių. Socialinės rizikos grupės šeimose gyvena 9% vaikų. 49 % 

mokinių vienas arba abu tėvai yra bedarbiai. Toliau kaip 3 km nuo mokyklos gyvena ir yra pavežami 59,6% mokinių. 

Gimnazijoje dirba 30 mokytojų: viena mokytoja ekspertė, 9 mokytojai metodininkai, 19 vyresniųjų mokytojų, 2 mokytojai, socialinis 

pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, 2 bibliotekininkai, techninių mokymo priemonių ir kompiuterių inžinierius. Iš viso 

gimnazijoje dirba 65 pedagoginio ir nepedagoginio personalo darbuotojai. 

 

2016-2017 M. M. MOKYMOSI PASIEKIMAI  

2016-2017 m. m. mokinių mokymosi rezultatai: 

Bendras 2016-2017 m.m. mokinių pažangumas (po papildomų darbų) 99,1%. 11% mokinių mokslo metus baigė vien devintukais ir 

dešimtukais, 20,8% mokinių vidurkis buvo 9-10. Užimtos 26 individualios ir 6 komandinės prizinės vietos rajono olimpiadose, konkursuose, 

varžybose, 11 individualių ir 8 komandinės prizinės vietos  apskrities, respublikos konkursuose, varžybose. 

37,5,5% buvusių dešimtokų tęsia mokymąsi profesinėse mokyklose, 62,5% -  IIIg klasėje. 13,3 % buvusių abiturientų įstojo į 

universitetus visi į valstybės finansuojamas vietas), 26,7 % - į kolegijas (pusė iš jų  į valstybės finansuojamas vietas), 26,7 % - į profesines 

mokyklas, 26,7 %  - dirba, vienas išvyko mokytis į užsienį. 

 



2017 M.  NMPP  REZULTATAI 

6 klasė: 
Pasiekimų lygiai Skaitymas Rašymas Matematika 

Gimnazijoje Šalies mastu Gimnazijoje Šalies mastu Gimnazijoje Šalies mastu 

Nepatenkinamas - 7% - 18,5% 7,7% 3,3% 

Patenkinamas 11,5% 29,1% 57,7% 39,5% 26,9% 32% 

Pagrindinis 61,5% 55,3% 34,6% 31,1% 50% 50,8% 

Aukštesnysis 26,9% 8,6% 7,7% 10,8% 15,4% 13,9% 

 

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 6,7% 12,7% - 13,4% 12,9% 14,7% - 7,8% 3,2% 3,6% 

Patenkinamas 30% 36,3% 67,7% 34,2% 41,9% 41,6% 6,5% 31,5% 12,9% 31,3% 

Pagrindinis 43,3% 39,1% 29% 40,8% 29,0% 37,9% 71% 56,6% 58,1% 52,8% 

Aukštesnysis 20% 11,8% 3,2% 11,6% 16,1% 5,7% 22,6% 4% 25,8% 12,3% 

 

2017 M. PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO REZULTATAI 

 
Pasiekimų lygiai Lietuvių k. Matematika 

Nepatenkinamas 8,3% 8,3% 

Patenkinamas 45,8% 70,8% 

Pagrindinis 41,7% 4,2% 

Aukštesnysis 4,2% 16,7% 

 

Pažymių vidurkis Lietuvių k. Matematika 

Gimnazijoje 5,63 4,92 

Rajone 5,76 5,38 

Šalyje 6,49 5,84 

 

Dalykas Atitikimas metiniam įvertinimui pagal pasiekimų lygį 

Lietuvių k. 87% 

Matematika 83% 



2017 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. 10 35,9 - 14,98 9,81 70,0 48,79 43,17 30,0 30,43 37,05 - 5,80 9,97 

Istorija 7 31,0 14,3 2,44 1,21 57,1 39,02 33,25 28,6 56,10 55,49 - 2,44 10,05 

Matematika 7 29,0 14,3 12,82 4,66 85,7 41,45 37,33 - 35,9 42,17 - 9,83 15,84 

Chemija 3 35,6 - 7,27 0,59 60,0 34,55 21,20 40,0 45,45 52,18 - 12,73 26,02 

Fizika 1 44 - 3,51 1,88 - 47,37 35,35 100 42,11 54,11 - 7,02 8,67 

Biologija 9 30,5 11,1 2,06 1,41 66,7 36,08 24,89 22,2 53,61 57,01 - 8,25 16,68 

Anglų k. 9 37,8 - 5,47 1,18 44,4 27,73 14,74 55,6 51,26 56,72 - 15,55 27,36 

Geografija 4 65,25 - 1,43 1,27 - 29,41 33,2 100 64,71 61,0 - 4,41 4,54 

*bendrojo lavinimo mokyklos 

 

2017 M. MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ REZULTATAI 

 
Egzaminas Laikė 

mok. sk. 

Neišlaikė 4 5 6 7 8 9 10 Vidurkis 

Lietuvių k.   4  1     4,4 

Technologijos 6        6 10 

 

INDIVIDUALI MOKINIŲ PAŽANGA 2016–2017 M.M. 

 

Palyginus 2015-2016 m. m.  ir 2016-2017 m. m. metinius vidurkius individualią mokymosi pažangą padarė 35,4 proc. mokinių 

(pernai 29,2 proc.). Mažiausia pažanga pagrindinio ugdymo pirmos pakopos (6–8) klasėse. Daugiau kaip 70 proc. mokinių pasiekė individualią 

daugumos mokomųjų dalykų pažangą. Mažiausia yra chemijos, biologijos, inform.technologijų ir matematikos pažanga (nesiekia 70 proc.).  

Daugiausiai mokinių, kuriems pažymys krito dviem ar daugiau balų, yra mokantis biologijos/gamtos ir žmogaus bei dailės, taip pat – 8a fizikos. 

Individuali pažanga lyginant 2015-2016 m. m. ir 2016-2017 m. m. metinius vidurkius: 
Klasė 

 

6 7 8a 8b Iag Ibg IIg IIIag IIIbg IVg Iš viso 

Mok. 

sk. 

3 7 3 4 17 16 12 7 4 6 79 

Proc. 11,5% 23,3% 18,8% 26,6% 89,5% 80% 50% 41,2% 25% 40% 35,4% 



Atskirų dalykų pažanga lyginant metinius pažymius: 

 

 

K
la

sė
 

L
ie

tu
v
ių

 k
. 

A
n
g
lų

 k
. 

V
o
k
ie

či
ų
 k

. 

R
u
sų

 k
. 

M
at

em
at

ik
a 

In
fo

rm
.t

ec
h
n
. 

B
io

lo
g
ij

a 

F
iz

ik
a 

C
h
em

ij
a 

Is
to

ri
ja

 

G
eo

g
ra

fi
ja

 

D
ai

lė
 

M
u
zi

k
a 

T
ec

h
n
o
lo

g
ij

o
s 

K
ū
n
o
 k

u
lt

ū
ra

 

6 22 22   8 17 11   14  15 18 18 23 

7 12 18 9 10 15 15 22   14 16 21 24 22 21 

8a 14 11 3 8 10  11 6  16 11 9 14 13 14 

8b 13 9 3 7 11  7 8  12 14 10 15 12 15 

Iag 11 15 1 14 17  14 14 11 14 17 18 12 16 15 

Ibg 20 16 4 14 18  15 18 13 15 18 17 17 18 14 

IIg 17 11 9 11 17 16 11 16 11 23 17 14 17 21 16 

IIIag 13 12  2 9 6 7 6 2 8 5 6 9 2 12 

IIIbg 17 16   9 2 4 9 2 7 8 2 5 7 13 

IVg 10 11   12  6 1  5 5  5 10 11 

                                                                         

Iš viso 

 75,3 71,2 82,9 71,4 63,6 62,2 60,3 69 55,7 72,7 72,1 70,4 80,8 81,8 77,8 

6  2   5  4   4  4  1  

7    1      1 1     

8a        6    2  3  

8b  1  1   2     2    

Iag 1        2       

Ibg  1     1  1 1  1 1  2 

IIg  3    4 4  2   2 4  1 

IIIag      1          

IIIbg       2         

IVg  1     1    2     

                                                                         

Iš viso 

 1 8  2 5 5 14 6 5 6 3 11 5 5 3 

 

 

 



2016–2017 M. M.  GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

Uždaviniai Įgyvendintos priemonės, pasiektas rezultatas 

1. Vykdyti 

veiksmingą mokinių 

pastangų ir 

asmeninės 

mokymosi pažangos 

stebėseną, 

skatinimą. 

Visi 5–IV g kl. mokiniai su dalykų mokytojais aptarė mokymosi tikslus, pildė asmeninės pažangos planus, braižė 

pasiekimų diagramas, kaupė kitus pasiekimų ir pažangos įrodymus asmeniniuose pasiekimų aplankuose. 5–IIg klasių 

auklėtojai trimestrų, pusmečių pradžioje su mokiniais aptarė elgesio, pamokų lankomumo, dalyvavimo klasės veikloje ir 

kitus asmeninius ugdymosi tikslus, pasibaigus trimestrui individualiai su kiekvienu mokiniu aptarė kaip pavyko juos  

pasiekti, padėjo mokiniams suformuluoti tikslus naujam mokymosi laikotarpiui ir pildyti pasiekimų įsivertinimo anketas. 

Nuolat stebėjo ir su dalykų mokytojais aptarė auklėtinių mokymosi rezultatus, elgesį, lankomumą, šiems prastėjant, į 

individualų pokalbį  kvietė mokinio tėvus. Individualūs poklabiai organizuoti su 40 proc. mokinių tėvais. 

Gimnazijos spec. pedagogė sistemingai dalyvaudama pamokose, sekdama informaciją el. dienyne stebėjo, kaip sekasi 

mokytis spec.poreikių mokiniams, aptarė su mokytojais jų pažangą. 

Socialinė pedagogė vykdė sistemingą mokinių elgesio, pastangų pamokose stebėseną: kontroliavo „ryšio“ sąsiuvinių 

pildymą; dirbo su mokiniais, kuriems mokytojai skyrė individualias mokymosi užduotis; lankėsi pamokose ir stebėjo, ar 

mokiniai turi pamokai reikalingas priemones, ar nevėluoja į pamokas. 

Gimnazijos psichologė, kreipusis klasės auklėtojui, tėvams arba Vaiko gerovės komisijos sprendimu, individualiai 

aiškinosi mokymosi sunkumų priežastis, teikė psichologinę pagalbą (21 mokinys). 

Organizuotas bendras  pradinių klasių ir 5 klasės mokytojų susirinkimas dėl mokinių adaptacijos, kuriame aptarti 5 kl. 

mokinių ugdymosi ypatumai, mokymosi pasiekimai. Atliktas adaptacijos tyrimas,  rezultatai pristatyti mokytojams, 

tėvams, pateiktos rekomendacijos darbui su šiais mokiniais. 

VGK aptarti beveik visų (18) specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimai; organizuotas 7 klasėje 

dirbančių mokytojų susirinkimas; aptarti ir numatyti mokymosi pagalbos būdai iš užsienio grįžusiai mokytis mokinei; 

aptartos mokymosi sunkumų priežastys ir numatyti jų šalinimo būdai 32-iems mokiniams, kurių pažangumas per 2015–

2016 mokslo metus krito 0,5 ar daugiau balų, 10-iai mokinių, kurie 2016-2017 m.m. I, II trimestrus, I pusmetį baigė 

nepatenkinamais pažymiais, 3-ims elgesio problemų turėjusiems mokiniams (vykdytas individualus pažangos stebėjimas, 

organizuoti individualūs pokalbiai su mokiniais, tėvais; sudarytos švietimo pagalbos teikimo ar  trišalės sutartys; 

organizuoti pakartotiniai mokinių pasiekimų aptarimai VGK; stebėsenos ir taikytų priemonių rezultatai pristatyti 

mokytojų tarybos posėdžiuose). 

5–IIg klasėse vykdyti matematikos apibendrinamieji trimestro, pusmečio kontroliniai darbai, gauta diagnostinio vertinimo 

informacija panaudota mokinių pasiekimų lygio įvertinimui ir tolesnio ugdymosi planavimui. 

Gimnazija vykdė 2017 m. 6,8 kl.  NMPP, organizavo metinius patikrinamuosius kontrolinius darbus (6 kl.  – užsienio k. 

(anglų); IIg – kalbų, gamtos, socialinių, tiksliųjų mokslų; IVg – kalbų, gamtos, socialinių, tiksliųjų mokslų), gauta 

diagnostinio vertinimo informacija panaudota mokinių pasiekimų lygio įvertinimui, ugdymo proceso koregavimui. 

Įgyvendintos priemonės 2016 m. 6, 8 k. ST išryškusioms mokymosi spragoms likviduoti: testų rezultatai individualiai 

aptarti su mokiniais; su testų rezultatais supažindinti  tėvai; 7, Ig kl. lietuvių k. ir matematikos ilgalaikiuose planuose, 



modulių programose  numatytos  temos kartojimui, spragų likvidavimui; vykdyti tarpiniai atsiskaitymai.  Atlikus 

pakartotinį testą nustatyta individuali pažanga: trečdalis 7 kl. mokinių pakėlė rašymo pasiekimų lygį, pusė Iag, Ibg kl. 

mokinių – rašymo ir matematikos (reiškiniai, lygtys, nelygybės, sąryšiai ir funkcijos) pasiekimų lygį. 

Mokytojų tarybos posėdžiuose ir metiniuose mokytojų veiklos vertinimo pokalbiuose aptarti trimestrų, pusmečių, metinio 

pažangumo ir NMPP, PUPP, BE rezultatai, individuali mokinių pažanga, priimti nutarimai mokyklos veiklos tobulinimui: 

mokytojai nuolat raštu informuoja el dienyne apie kilusias mokymosi, elgesio problemas, jei el.dienyne per mėnesį nėra 

pažymių, rašomas komentaras apie mokymosi pasiekimus; koreguoti lankomumo tvarkos aprašą; klasių auklėtojų veiklos 

planuose numatyti daugiau valandų darbui su tais tėvais, kurių vaikai turi mokymosi sunkumų; klasių auklėtojoms 

įvertinti individualios pažangos stebėjimo priemonių veiksmingumą ir pateikti siūlymus dėl tolesnio jų taikymo; 

metodinėse grupėse numatyti dalykų pasiekimų gerinimo priemones. 

Atskleidžiant ir ugdant individualius talentus, polinkius, skatinant gabiųjų mokinių pažangą ir pasiekimus mokiniams 

sudarytos sąlygos dalyvauti įvairių krypčių neformaliojo švietimo veiklose gimnazijoje (būreliuose, projektinėje veikloje), 

taip pat ir kitur bendradarbiaujant su kitomis institucijomis – Pandėlio universaliu daugiafunkciu centru, Rokiško Rudolfo 

Lymano muzikos mokykla, Rokiškio kūno kultūros ir sporto centru, Kupiškio Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazija, 

Rokiškio rajono mokyklomis, Rokiškio pedagogine psichologine tarnyba, šaulių, ateitininkų, jaunųjų ūkininkų 

organizacijomis; organizuotos beveik visų mokomųjų dalykų olimpiados, įvairūs konkursai, sportinės varžybos, protų 

mūšiai, mokiniai dalyvavo Gabiausio mokinio konkurse rajone; organizuota Padėkos šventė konkursų, olimpiadų, 

varžybų prizininkams, laureatams, jų tėvams, mokytojams; rasti rėmėjai  edukacinei-pramoginei išvykai didžiausią 

pažangą padariusiems ir mokslo metus dešimtukais baigusiems mokiniams; el.dienyne  dalykų mokytojai rašė padėkas, 

pagyrimus konkursų, varžybų prizininkams, laureatams, klasių auklėtojai –  visiems mokiniams, padariusiems per 

trimestrą/pusmetį dalyko pažangą. Gimnazijos tinklalapyje pateikta informacija apie geriausiai besimokančius mokinius, 

varžybų, konkursų, olimpiadų laimėtojus. 

2. Tobulinti 

pamokos 

organizavimo 

kokybę, taikant 

įvairius mokymosi 

veiklos 

diferencijavimo, 

mokinių 

įsivertinimo, 

netradicinių 

mokymosi erdvių, 

mokymo metodų ir 

Atsižvelgiant į 2015–2016 m. m. vidaus įsivertinimo metu nustatytas tobulintinas pamokos sritis organizuota metodinė 

konsultacija-pristatymas mokytojams „Diferencijavimas. Mokinių įsivertinimas. Mokymo(si) įvairovė“, parengta 

pamokos stebėjimo lentelė, vadovaujantis ja stebėtos ir aptartos 12 pamokų, apibendrinti rezultatai pristatyti mokytojų 

tarybos posėdyje. 

Gimnazijos vidaus įsivertinimo grupė kartu su metodinėmis grupėmis pagal atnaujintą bendrojo ugdymo mokyklų veiklos 

vertinimo aprašą parengė mokyklos (pamokos) įsivertinimo rodiklių aprašą ir pamokos vertinimo lentelę, parengti 

dokumentai buvo pristatyti ir aprobuoti gimnazijos metodinėje taryboje. Stebėtos ir aptartos 42 pamokos, apibendrinti 

rezultatai pristatyti mokytojų tarybos posėdyje. 

Mokytojų tarybos posėdyje pristatyta Brandos darbo rengimo tvarka, 4 mokytojai dalyvavo seminare. 

Atliktas 5–IIg kl. mokinių tyrimas „Mokinių mokymosi stiliai“, pateiktos mokymo(si) rekomendacijos mokiniams, 

mokytojams.  Organizuotas „Apple“ konsultantės S. Riškienės patirties pristatymas mokytojams „Naujausios „iKlasės“ 

programos mokinių ugdymuisi“. 



kitų išteklių 

panaudojimo būdus. 

Išplėstiniame metodinės tarybos posėdyje organizuota chemijos mokytojos L.Kvedaravičienės patirties sklaida-

pranešimas „Išorės auditas mokykloje“. Rusų kalbos mokytoja L. Tichonova skaitė pranešimus: Rokiškio rajono 

mokytojams „Užduočių užsienio kalbos pamokoms rengimas naudojantis kompiuterinėmis programomis“, ,,Užduočių 

užsienio kalbos pamokoms rengimas naudojantis kompiuterinėmis programomis“, Biržų ir Pasvalio mokytojams 

„eTwinning projektų integravimas į ugdymo procesą", Kupiškio r. mokytojams ,,Kaip parengti kokybiška eTwinning 

projektą“, respublikiniame eTwinning renginyje „Kaip stiprinti kultūrų supratimą ir ištraukti į veiklą jaunimą iš 

periferinių regionų“, respublikinėje konferencijoje „Kaip stiprinti kultūrų supratimą ir štraukti į veiklą jaunimą iš 

periferinių regionų“. 

70 proc. mokytojų dalyvavo RŠC ir kitų institucijų organizuotuose seminaruose apie pamokos kokybės tobulinimą. 

75 proc. mokytojų vedė, stebėjo pamokas „kolega-kolegai“. 

Beveik visi mokytojai organizavo netradicines mokymosi veiklas – mokinių praktinę, tiriamąją veiklą, mokymąsi už 

mokyklos ribų: 

Organizuotos edukacinės išvykos-pamokos: geografija-matematika Iag, Ibg (Biržai). Organizuotos klasių ekskursijos 

įtraukiant į jas edukacines programas, susijusias su mokomųjų dalykų turiniu: Pažintinė ekskursija po Žemaitiją IIIbg, 

išvyka į Nemenčinėje esantį sovietinį bunkerį, dalyvauta edukacinėje programoje ,,1984.Išgyvenimo drama“ (II-IV g kl.). 

70 proc. mokytojų vedė pamokas ne klasėje: gimnazijos ir miestelio bibliotekoje, gimnazijos muziejuje, aktų salėje, 

stadione, lauko klasėje, gamtinėje aplinkoje mokyklos teritorijoje, miestelio kultūros namuose, UAB „Pandmeta“, 

seniūnijoje, bažnyčioje. 

Rusų k, anglų k., technologijų, informacinių technologijų, istorijos, pilietiškumo pamokų metu vykdyti eTwinning 

partnerysčių projektai: „Mano raidelės“, ,,Mūsų pomėgiai ir interesai“, ,,Internet mind map“, ,,t.Valentine's Day at my 

school“. Laimėta Move2Learn, Learn2Move iniciatyva ir kelionė  į Latviją. 

8 mokytojai vedė integruotas kelių dalykų pamokas: rusų k.-technologijos (Ibg kl.), tikyba-informacinės technologijos (6 

kl.), ekonomika ir verslumas-informacininės technologijos (Iag, Ibg kl.), rusų k.-informacinės technologijos (6 kl.), 

matematika-informacinės technologijos (6 kl.), ekonomika ir verslumas-karjeros ugdymas (Iag, Ibg kl.). 

Per 30 proc. gamtos mokslų pamokų skirta praktiniams, tiriamiesiems darbams. 

55 proc. mokytojų taikė netradicinius mokymosi metodus pamokoje: žaidimas-konkursas ,,Gauk Europos pasą" (anglų, 

vokiečių, rusų k., 6-8, I-IIg kl.); kviestinių lektorių pristatymai-seminarai: „Žvilgsnis į žiniasklaidą“ (tikyba, etika, anglų 

kalba, IIIabg); vaizdo tiltas-pokalbis su Londone gyvenančia buvusia mokyklos mokine T. Miklovaite (tikyba, etika, 

IIIabg kl.); vaizdo tiltas-diskusija su Čekijos, Ukrainos, Latvijos mokiniais (rusų k., informacinės technologijos, Iabg, IIIg 

kl.); užsienyje gyvenančių buvusių mokyklos mokinių M. Leišytės, V. Turkovaitės, K. Glemžaitės, A. Aleknos video 

prisistatymai (istorija, geografija (III, IVg kl); susitikimas-diskusija su Tiberijados vienuoliais „Iš Lietuvos, ar į Lietuvą?“ 

(istorija, geografija, anglų k., I–IVg kl.), integruotas projektas-renginys „Čia mano žemė – Lietuva“ (geografija, istorija, 

matematika, muzika, etika, tikyba, lietuvių k., 5–8 kl.),  interviu su mokyklos darbuotojais (lietuvių k., 8a, 8b kl.),  

praktinis – tiriamasis kalbos darbas (lietuvių k., Iag kl.). 



82 proc. mokytojų pamokose naudojo skaitmeninius mokymosi ir informacijos šaltinius, virtualias mokymosi aplinkas: 

http://pamokos.bmk.lt/lt/smart-pamokos, class dojo įsivertinimui, www.egzaminatorius.lt,skaitmeninė mokymo priemonė 

9-10 kl. 11-12 kl., www.vyturys.lt,  http://www.šaltiniai.info, http://www.mch.mii.lt/tarmes/Tarmes/, www.code.org, 

http://vaizdopamokos.lt/dalykas/lietuviu-kalba, www.scratch.mit.edu, www.abcya.com, www.7-8.mpk.emokykla.lt, 

www.lrt.mediateka.lt, moppi matematika2,  GIS, www.eduka.lt, www.vivu.lt, e-chrestomatija_11-12_kl.pdf, dinaminė 

geometrija, GeoGebra, skaitmeninis vadovėlis „Matematika 11 klasei“, Matematikos kurso kartojimas (CD), Lygčių 

sistemų sprendimas (CD), Kahoot, Quizlet, Toontastik, nepatogauskinoklase.lt, Lietuvos kino centro kino edukacijos 

ugdymo bazė; www.ugdymosaodas.lt, www.vaizdopamokos.lt, Įdomioji Lietuvos istorija (DVD), Programa „Crocodile 

Technology“, Programa „Fizika 8“, Elektromagnetizmas ir kintamoji srovė (9-10 klasė), www.emokykla.lt, Interaktyvūs  

mokymosi objektai I–IV gimnazijos klasėms http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/fizika/, ,,CrocodilePhysics“, www.mukis.lt,  

dokumentų kamera, http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics, „InteractivePhysics“: http://www.design-

simulation.com/ip/index.php, Beste Freunde vadovėlio audio–video medžiaga ir online užduotys, www.biblija.lt. 

www.katalikai.lt. www.ateitis.lt,  

Technologijų pamokų metu IIIg kl. mokinių pagaminti darbai (skulptūros-kėdės) papuošė miestelio parką. Dailės pamokų 

metu sukurti IIIg kl. mokinių darbai eksponuoti Rokiškio švietimo centre, Pandėlio miestelio bibliotekoje. 

8 klasėse skirtos pamokos integruotiems lietuvių k.-informacinių technologijų, matematikos-informacinių technologijų 

moduliams. Visos metodinės grupės organizavo netradicinių, integruotų pamokų/veiklų savaites, kurios buvo skirtos 

Europos kalbų dienai, Lietuvių kalbos kultūros metams, emigracijos temai, Žemės dienai, Padėkos šventei. 

3. Skatinti mokinių 

lyderystę, 

saviraišką, 

pilietiškumą, sveiką 

gyvenseną ir aktyvų 

dalyvavimą 

mokyklos gyvenime. 

Mokinių taryba dalyvavo rajoniniame protmūšyje jaunimo politikos dvidešimtmečiui paminėti, rajoninėje Pilietinėje 

jaunimo akcijoje-pilietiškumo pamokoje, skirtoje Nepriklausomybės paminklo 85-mečiui paminėti, rajoninėje mokinių 

tarybos konferencijoje „Jaunimas ateičiai“, rajoniniame „EUROPROTŲ“ protmūšyje, trumpametražių filmų konkurse, 

skirtame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, ataskaitinėje Rokiškio r. moksleivių tarybos konferencijoje 

(skaitytas pranešimas); mokykloje organizavo: apklausas „Mokinių saviraiškos lūkesčiai“, „Mokytojų nominacijos“, 

akciją „Higiena mokykloje“, veiklas ir renginius „Kalėdų belaukiant“, „Koks jausmas belaukiant?“; surinko ir aptarė 

Metų klasės rinkimų kriterijus; padėjo ir dalyvavo organizuojant renginius „Naktis mokykloje“, „Tolerancijos diena“, 

„Savaitė be patyčių“. 

Vyko  respublikinis renginys, skirtas Notigalės partizanų žūties atminimui (parengta paroda gimnazijos muziejuje 

,,Pandėlio karšto partizanai; ekspozicija, skirta partizanams; surinkta kraštotyrinė medžiaga, organizuotas minėjimas 

,,Pušų viršūnėse žiemos naktis sustingo“, eitynės nuo Pandėlio malūno iki Pandėlio kapinių, įprasminant partizanų žūtį ir 

jų simbolinį kelią). 

Žydų atminties diena ,,Vardai“ (iš žydų sąrašo išrinkti Pandėlio žydų vardai; jie skaityti renginio metu, dalyvavo Pandėlio 

klebonas, seniūnas, mokytojai, mokiniai, sutvarkytos žydų kapinės, muziejuje parengta paroda ,,Jie gyveno mūsų 

miestelyje“). 

Surengta Europos Žydų kultūros diena (vyko konferencija, joje pranešimus skaitė architektas Aurimas Širvys, gimnazijos 

http://pamokos.bmk.lt/lt/smart-pamokos
http://www.egzaminatorius.lt/
http://www.vyturys.lt/
http://www.šaltiniai.info/
http://www.mch.mii.lt/tarmes/Tarmes/
http://www.code.org/
http://vaizdopamokos.lt/dalykas/lietuviu-kalba
http://www.scratch.mit.edu/
http://www.abcya.com/
http://www.7-8.mpk.emokykla.lt/
http://www.lrt.mediateka.lt/
http://www.eduka.lt/
http://www.vivu.lt/
http://www.ugdymosaodas.lt/
http://www.vaizdopamokos.lt/
http://www.emokykla.lt/
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/fizika/
http://www.mukis.lt/
http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics
http://www.design-simulation.com/ip/index.php
http://www.design-simulation.com/ip/index.php
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http://www.katalikai.lt/
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mokiniai, vyko pažintiniai pasivaikščiojimai po žydų atminties vietas, kūrybinės laboratorijos). 

Surengtos Europos kultūros paveldo dienos ,,Pažinkime grafų Tyzenhauzų kultūrinį, istorinį palikimą“ (organizuotos 

ekskursijos, kūrybinės laboratorijos, pažintinės išvykos, rajoninė konferencija).  

Organizuota Mokytojų diena ,,KITAIP“, išvyka į Studfestą, išvyka į MAMA apdovanojimus, socialinė akcija ,,Gėlių 

žiedai žuvusiems Lietuvos savanoriams ir partizanams“, aplinkosaugos projektas ,,Nešiukšlink“, edukacinės pamokos 

muziejuje ,,Pažinkime savo kraštą“, ESF savanorystės projektas (geri darbai fiksuoti žemėlapyje, dalyvauta baigiamajame 

renginyje Vilniuje); keramikos užsiėmimai ,,Savo krašto istorija heraldiniuose kokliuose“; pilietiškumo akcija ,,Nelikome 

abejingi – nebūkime abejingi“, skirta Matuko atminimui, Lietuvos Valstybės atkūrimo diena ,,Išvažiuojamasis posėdis į 

signataro Vlado Mirono gimtinę“, kiti renginiai, skirti Valstybės atkūrimo dienai: viktorinos, karaokė; Kovo 11 minėjimas 

(akcija ,,Gyvasis Tautos žiedas“, bendruomenės narių apdovanojimai, koncertas); Laisvės gynėjų dienos minėjimas 

(akcija ,,Neužmirštuolė“, pilietiškiausio mokinio rinkimai, laužai ant kalnelio kartu su Pandėlio bendruomene, simbolinė 

Naktis gimnazijoje ,,Budėk“). 

Dalyvauta Lietuvos gimnazijų lygos protų kovose su Robertu Petrausku, Protų kovose Globalaus vystymosi tema, 

respublikiniame Globalaus jaunimo festivalyje. 

Vyko Žemės dienai skirti renginiai ( V.Stumbrio parodos ,,Gamta- mūsų namai“ atidarymas). 

Dalyvavome respublikiniame pilietiškumo projekte ,,Įkvėpti. Padrąsinti. Palaikyti“ (vyko susitikimai su žymiais Lietuvos 

žmonėmis). 

Vykdėme vasaros poilsio projektą ,,Jūra – mūsų svajonė“ ( dalyvavo 48 mokiniai, tarp jų tie, kurie nematę jūros). 

Dalyvavome pilietiškumo projekte ,,Būk pilietiškas“ (surengėme bėgimą ,,Pandėlys – Panemunio ,,Angelas“, akciją 

,,Prarasti namai“, skirtą Gedulo ir vilties dienai, parodą ,,Be kaltės kalti“ gimnazijos muziejuje). 

Dalyvavome bendruomenės renginiuose: Sporto šventėje, Žolinės bėgime.  

Surengėme tradicinę buvusių mokinių susitikimo šventę ,,Kai širdyje skambės...“ (susitiko įvairių laidų abiturientai, tarp 

jų tie, kurie baigė mokyklą prieš 60 metų). 

Lietuvių kalbos kultūros metams paminėti organizavome raštingiausio bendruomenės nario konkursą (dalyvavo mokiniai, 

mokytojai, tėvai, darbuotojai). 

Sveikatos ugdymas integruotas į kūno kultūros, gamtos ir žmogaus, biologijos, technologijų, dorinio ugdymo pamokas, 

neformaliojo švietimo būrelius. 5–8, I–IV gimnazijos klasėse vyko po 1-2 klasių valandėles, kurias vedė gimnazijos 

sveikatos priežiūros specialistė ir kviestiniai lektoriai – Nacionalinės tabako, alkoholio kontrolės koalicijos narys A. 

Šiukšta, Rokiškio VSB vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė V. Mickienė.  IIIbg kl. organizuota išvyka į 

Anykščių sveikatingumo kompleksą ,,Bangenis". Visoms klasėms organizuota tradicinė sporto ir sveikatingumo diena 

,,Mūsų karta – olimpinė karta“, kurioje dalyvavo ir Latvijos Neretų vidurinės mokyklos, Pandėlio pradinės mokyklos 

mokiniai, Pandėlio daugiafunkcis centras. Organizuotas Solidarumo bėgimas „Gelbėkit vaikus“, įvairios sportinės 

rungtys, dailės terapija, sveiko maisto gaminimas. Į tradicinę gimnazijos sporto šventę buvo integruotas sveikatingumo 

projektas „Sveikas AŠ – misija įmanoma!”. Pirmą kartą gimnazijoje mokiniai dalyvavo zumbos treniruotėse, mokiniai ir 



mokytojai – gongų terapijoje. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa 

įgyvendinta per 5–IIg klasių valandėles, prevencinius renginius: 5–8 kl. mokiniams skaityta paskaita  Rūkymo kvailybė, 

elektroninių cigarečių petardos”,  I–IV g kl. mokiniams – „Narkotikai – kelionė į kapus“. Pasaulinei nerūkymo dienai 

paminėti penktokai organizavo akciją „Prisimink, kad rūkyti neverta“: STOP juosta su prisegtais mokinių piešiniais 

aptvertos visos rūkymo vietos aplink mokyklą. 5 klasės mokiniai individualiai įsivertino sveikos gyvensenos įgūdžius 

pildydami įsivertinimo lapus. 

Respublikiniame kvalifikacijos kėlimo seminare ,,Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimas – mokinių pilietinio 

ugdymo įrankis“ skaitytas pranešimas ,,Pandėlio gimnazija – ilgametė EPD ir EŽKD projektų vykdytoja“ (mokyt.  

V. Karaliūnienė).  

 

2017–2018 M. M. VIDAUS ĮSIVERTINIMO REZULTATAI 

 

Vykdytas BUVK rodiklių 2.2.2.1. „Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas“,  2.2.2.3. „Įvairovė“, 2.4.2.1. „Dialogas vertinant“ 

grįžtamasis vertinimas ir teminis „Mokymosi krūvis“ vertinimas. 

Rezultatai:  

1.Visas pakartotinai tirtas sritis mokytojai įvertino  prasčiau, o mokiniai geriau negu 2016 m. Labiausiai, mokinių nuomone, pakilo šių pamokos 

aspektų vertinimas:  

 aišku, ką mokiniai turės padaryti pamokoje, namuose (+14,2 proc.), 

 mokinių įsivertinimas (+11,56 proc.). 

2. Tiek mokytojų, tiek mokinių aukščiausiai įvertintas pamokos aspektas: aiškus, teisingas vertinimas (BUVK 2.4.1.1).  

3. Tiek mokytojų, tiek mokinių žemiausiai įvertinti pamokos aspektai: 

 įdomios pamokos (BUVK 2.2.1.2).   

 diferencijuotos klasės, namų darbų užduotys (BUVK 2.2.2.1).  

4. Daugumai mokinių mokymosi krūvis yra optimalus: 

4.1. Apie 80 proc. mokinių atlieka daugumą skirtų namų darbų ir mano, kad jie yra reikalingi.  

4.2. Per 80 proc. mokinių mano, kad namų darbams jie turėtų skirti ne daugiau kaip 1,5 val.,  tiek laiko  namų darbams skiria 69 proc. mokinių, 

22,5 proc. – skiria daugiau laiko, 8,5 proc.  iš viso neruošia namų darbų. 

4.3. 84 proc. mokinių teigia, kad mokytojai dažniausiai suprantamai, tiksliai paaiškina, kaip daryti namų darbus; 7 proc. nurodo, kad namų darbų 

užduotys yra sunkios, nesuprantamos ir dėl to dažniausiai jų nepadaro. 

5. Per 90 proc. mokytojų laikosi gimnazijoje priimtų susitarimų dėl namų darbų, kontrolinių darbų skyrimo, tikrinimo, fiksavimo. 

6. Atskirais atvejais nepakankamai aiškus atsiskaitomųjų darbų (testų, rašinių) fiksavimas el. dienyne – ar juos laikyti kontroliniais darbais. 

7. Mokytojų ir mokinių nuomone, mažinant mokymosi krūvį tikslingiausia diferencijuoti namų darbus atsižvelgiant į tai, kiek mokiniai išmoko 

pamokoje. 

 



2017–2018 M. M. PRIEMONIŲ PLANAS 

Priemonės Laikas, 

terminai 

Atsakingi 

vykdytojai ir 

partneriai 

Lėšos 

(šaltiniai) 

Rezultatas, sėkmės kriterijai 

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

2017–2018 m. m. 1 tikslas: Prevencinių ir intervencinių priemonių kuriant palankią ugdymosi aplinką veiksmingumo didinimas. 

1.1. Uždavinys: Įgyvendinant prevencines programas, projektus, renginius atnaujinti jų turinį, metodus. 

1.1.1. Koreguoti ir klasių valandėlių metu 

įgyvendinti prevencinę programą „Gyvenimo 

įgūdžių ugdymas“. 

Pagal 

integruojamų 

programų 

kl.valandėlių 

tvarkaraštį 

A. Melvydienė  5–8, I, IIg klasėse organizuota po dvi klasių 

valandėles. 

1.1.2. Įgyvendinti žalingų įpročių prevencijos 

projektą „Saugok save! – kelias į sveikatą per žinias 

ir sportą”. 

Rugsėjis–

lapkritis 

E. Zinkauskienė, 

V. Kubilienė 

Projekto 

lėšos 

Organizuotos 6 projekto veiklos, renginiai. Į veiklas 

bus įtraukti 5–8, I–IIIg  kl. mokinių.  

1.1.3. Sukurti ir  klasių tėvų susirinkimų (renginių) 

metu įgyvendinti programą „Pozityviosios tėvystės 

įgūdžių ugdymas“. 

Rugsėjis, 

pagal klasės 

auklėtojų 

veiklos 

planus 

A. Melvydienė, 

E. Zinkauskienė,  

R. Ingelevičienė 

J. Kavoliūnienė 

 

 5–8, I, IIg klasėse pagal klasių auklėtojų pasirinktas 

temas bus organizuota ne mažiau kaip po vieną 

užsiėmimą.  

1.1.4.Organizuoti prevencines pamokas 

bendradarbiaujant su policija. 

Rugsėjis E. Zinkauskienė  Vyks 4 pamokos 5–8 klasėse. 

1.1.5. Organizuoti sporto ir sveikatingumo dieną 

,,Olimpinė diena“ 

Rugsėjis  R. Žėkienė,  

V. Karaliūnienė  

Projekto 

lėšos  

Organizuota sporto ir sveikatingumo diena, 

integruojant įvairių dalykų veiklą; bendradarbiaujama 

su partneriais: Pandėlio daugiafunkciu centru, Pandėlio 

pradine mokykla, Neretų vidurine mokykla, Rokiškio 

r. policijos komisariatu, Visuomenės sveikatos biuru, 

Pandėlio sporto klubu  

1.1.6. Organizuoti Saugaus interneto savaitę. Vasaris  V. Baltrukėnienė   Organizuotos kūrybinės mokinių veiklos: video, 

plakatų, komiksų kūrimas. 

1.1.7. Organizuoti protų mūšį ,,AIDS – geriau 

žinoti“. 

Gruodis  E. Zinkauskienė   Organizuotas žaidimas I, IIg kl. mokiniams. 

1.1.8. Organizuoti prevencinį renginį „Savaitė be 

patyčių“. 

Kovas E. Zinkauskienė, 

A. Melvydienė 

 Organizuotos diskusijos, praktikumas, konkursas. 

1.1.  Organizuoti  pratybas mokytojams „Konfliktų 

sprendimo strategijos“. 

Gruodis A. Melvydienė  Pratybose dalyvaus gimnazijos mokytojai. 



1.2. Uždavinys: Teikti tikslinę psichologinę, socialinę, specialiąją pagalbą mokiniams ir jų tėvams. 

1.2.1. Teikti streso ir emocijų valdymo, konfliktų 

sprendimo  konsultacijas, organizuoti  saviugdos 

praktikumus šių problemų turintiems mokiniams. 

Pagal 

konsultacijų 

grafiką  

A. Melvydienė  Visiems mokiniams pagal jų poreikius, VGK, Rokiškio 

PPT rekomendacijas, tėvų pageidavimus suteikta 

pagalba. 

1.2.2. Teikti socialinę pagalbą – tarpininkavimo ir 

socialinės pedagoginės pagalbos konsultacijas 

mokiniams, mokytojams, tėvams sprendžiant 

konfliktines situacijas. 

Pagal 

konsultacijų 

grafiką  

E. Zinkauskienė  Tarpininkavimo konsultacijų metu pozityviai 

išspręstos konfliktinės  situacijos randant bendrą išeitį 

ir abipusę naudą konfliktuojančios pusėms, suteikta 

socialinė pagalba. 

1.2.3. Teikti individualias konsultacijas dėl 

specialiosios pagalbos turinio, teikimo formų ir 

būdų, laiko ir jos veiksmingumo SUP poreikių 

mokinių tėvams. 

Pagal 

konsultacijų 

grafiką  

R. Greviškienė  Individualios konsultacijos vyks su visais SUP 

mokinių tėvais. 

1.3. Uždavinys: Kompleksiškai vertinti ir stiprinti ugdymo(si) aplinkos saugumą. 

1.3.1. Organizuoti priemones penktokų adaptacijos 

problemoms mažinti. 

Rugsėjis–

spalis 

J. Kavoliūnienė, 

A. Krasauskienė, 

A. Melvydienė, 

L.Tichonova 

 Bus organizuotos priemonės: bendras pradinių klasių ir 

5 klasės mokytojų susirinkimas; vyresnių (Ig kl.) 

mokinių mentorystė;  penktokų stebėjimas pamokų ir 

pertraukų metu; mokinių anketinė apklausa ir jos 

rezultatų pristatymas 5 kl. mokiniams, tėvams, 

mokytojams. 

1.3.2. Įgyvendinti Smurto prevencijos mokyklose 

rekomendacijas  pagal gimnazijos parengtą tvarkos 

aprašą. 

Visus metus J. Kavoliūnienė, 

E. Zinkauskienė, 

klasių auklėtojos 

 Kiekvienas mokyklos darbuotojas tinkamai (apraše 

numatytu būdu) reaguos į mokykloje vykstančias 

patyčias. Prevencinėse veiklose dalyvaus 5-8, I–IVg 

kl. mokiniai. 

1.3.3. Naudoti mokinių įsivertinimo instrumentą 

„Klasės barometras“ ir organizuoti  tikslines klasių 

valandėles, individualius pokalbius, specialistų 

konsultacijas pagal išryškėjusias problemas. 

Visus metus Klasių 

auklėtojos, 

A. Melvydienė, 

E. Zinkauskienė, 

R. Greviškienė 

 Ne rečiau kaip kartą per mėnesį 5-8, I–IVg klasėse bus 

(įsi)vertinama mokinių savijauta, saugumas, asmeninės 

kompetencijos. Esant reikalui organizuojama 

psichologinė, socialinė, specialioji pagalba. 

1.3.4. Pamokose stebėti probleminio elgesio 

mokinius ir teikti rekomendacijas mokytojams dėl jų 

mokymo. 

Pagal 

mokytojų 

poreikius  

A. Melvydienė  Visose stebėtose pamokose bus pateiktas konkretus 

situacijos vertinimas, netinkamo elgesio koregavimo ir  

mokymo organizavimo rekomendacijos. 

1.3.5. Atlikti anketinį mokytojų nuomonės  tyrimą 

„Mokytojų emocinė būsena, savijauta“, „Mokytojų 

ir mokinių bendravimo kultūra“ II dalis. 

Lapkritis A. Melvydienė  Tyrime dalyvaus visi  mokytojai, rezultatai bus 

pristatyti  metodiniame mokytojų renginyje. 

1.3.6. Organizuoti gimnazijos tėvų komiteto narių –

mokinių tarybos atstovų–VGK narių, gimnazijos 

vadovų apskritojo stalo diskusiją „Tėvų ir 

Spalis J. Kavoliūnienė  Bus organizuota diskusija, aptartos tėvų ir mokyklos 

bendradarbiavimo galimybės. 



gimnazijos bendradarbiavimas užtikrinant saugią 

ugdymosi aplinką“. 

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

2017–2018 m. m. 2 tikslas: Švietimo pagalbos ir pamokos vadybos stiprinimas siekiant geresnių mokymosi pasiekimų. 

2.1. Uždavinys: Užtikrinti sisteminę mokymosi pagalbą. 

2.1.1. Likviduoti 2017 m.  NMPP metu nustatytas 

mokymosi spragas. 

Dalykų 

ilgalaikiuose 

planuose 

numatytais 

terminais 

Dalykų 

mokytojai 
 7, Ig kl. bus pakoreguoti lietuvių kalbos ir literatūros, 

matematikos ilgalaikiai ir modulių  planai numatant 

kartojimo temas, atsiskaitymo užduotis. Atliktas 

pakartotinis diagnostinis vertinimas tų sričių, kurios 

buvo įvertintos blogiausiai. Ne mažiau kaip pusė 

mokinių pakels pasiekimų lygį. 

2.1.2. Organizuoti trumpalaikes ir ilgalaikes 

konsultacijas, modulius. 

Visus metus J. Kavoliūnienė, 

dalykų 

mokytojai 

 Konsultacijas, modulius lankys ne mažiau kaip 75  

proc. mokinių. 

2.1.3. Organizuoti mokinių pagalbą kitiems 

mokiniams po ligos ir/ar gavus kelis 

nepatenkinamus įvertinimus. 

Visus metus Dalykų 

mokytojai 
 Mokytojai  organizuos mokymosi pagalbą „mokinys–

mokiniui“. 

2.1.4. Informuoti, konsultuoti tėvus, organizuoti 

bendrą mokymosi pagalbą vaikams. 

Visus metus Dalykų 

mokytojai, 

klasių auklėtojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

 Sudarytas mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų 

individualių konsultacijų grafikas, su juo supažindinti 

visi mokinių tėvai. 

Visų klasių auklėtojos organizuos  individualius 

pokalbius su klasės mokinių tėvais. 

Mokytojai informuos  tėvus telefonu arba parašys 

pastabą, komentarą, žinutę  elektroniniame dienyne 

apie mokiniui kilusius mokymosi sunkumus, 

pastangas, siūlomą pagalbą, daromą pažangą. 

2.1.5. VGK aptarti nepažangių mokinių mokymosi 

pasiekimus ir pažangą, derinti  švietimo pagalbos  

priemones. 

Gruodis, 

vasaris, 

balandis 

J. Kavoliūnienė  Sudaryti švietimo pagalbos mokiniui teikimo planai, 

paskirtas pagalbos plano įgyvendinimą koordinuojantis 

asmuo, įvertintas teiktos pagalbos veiksmingumas; jei 

mokyklos galimybės išnaudotos, kreipiamasi į 

Rokiškio PPT dėl  specialiųjų ugdymosi poreikių 

įvertinimo. 

2.1.6. VGK aptarti teikiamos pagalbos specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokiniams veiksmingumą. 

Vasaris J. Kavoliūnienė, 

R. Greviškienė 
 Aptarti visų SUP mokinių pasiekimai ir pažanga, esant 

reikalui numatytos papildomos poveikio ir pagalbos 

priemonės mokinio mokymosi pasiekimų gerinimui. 

2.1.7. Teikti specialiojo pedagogo pagalbą klasėje. Pagal poreikį 

visus metus 

R. Greviškienė  Spec.pedagogo pagalba bus teikiama 8, Ig kl. per 

lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos pamokas. 



2.1.8. Mokiniui patiriant ugdymosi sunkumų padėti 

jam derinti namų darbų krūvį  su mokytojais. 

Visus metus Klasių 

auklėtojos 
 Kritus mokinio pažangumui visos klasių auklėtojos su 

dalykų mokytojais aptars namų darbų 

individualizavimo galimybes.  

2.1.9. Teikti individualią mokymosi pagalbą 

mokiniams, nepasiekusiems NMPP patenkinamo 

lygio. 

Rugsėjis–

lapkritis 

J. Kavoliūnienė, 

VGK, dalykų 

mokytojai 

 Sudaryti ir įgyvendinti švietimo pagalbos mokiniui 

teikimo planai, atliktas pakartotinis diagnostinis 

vertinimas. Rezultatai įvertinti VGK.  

2.2. Uždavinys: (Įsi)vertinti, skatinti, analizuoti individualią mokymosi pažangą. 

2.2.1. Koreguoti mokomųjų dalykų vertinimo 

tvarkas, ilgalaikius planus numatant konkrečias 

mokinių įsivertinimo, asmeninės pažangos 

skatinimo ir aptarimo formas, laiką. 

Rugsėjis Metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

dalykų 

mokytojai 

 Visų dalykų vertinimo tvarkos, visų mokytojų 

ilgalaikiai planai parengti pagal gimnazijoje priimtus 

susitarimus, aprobuoti  Mokomųjų dalykų ilgalaikių 

planų ir vertinimo aprašų aprobavimo komisijoje. 

2.2.2.Kurti mokinių įsivertinimo ir individualios 

pažangos vertinimo įrankių banką gimnazijos 

intranete. 

Visus metus Metodinė taryba  Intranete pateikti  mokytojų taikomi įsivertinimo 

įrankių (formų, klausimynų ir kt.) pavyzdžiai. 

2.2.3. Organizuoti dalykines olimpiadas, konkursus  

mokykloje, dalyvauti  rajoniniame, apskrities, 

respublikiniame ture. 

Metodinėse 

grupėse 

numatytu 

laiku 

Dalykų 

mokytojai 
 Gimnazijoje organizuoti visų mokomųjų dalykų 

konkursai/olimpiados/varžybos. 

Mokiniai dalyvaus rajono, apskrities, respublikiniuose 

konkursuose, olimpiadose, varžybose. 

2.2.4. Rašyti padėkas, pagyrimus el. dienyne 

konkursų, varžybų prizininkams, laureatams ir 

visiems mokiniams, padariusiems per pusmetį 

dalyko pažangą. 

Visus metus Dalykų 

mokytojai, 

klasių auklėtojos 

 

 Numatyto susitarimo laikysis visi dalykų mokytojai ir 

klasių auklėtojos.  

2.2.5. Įteikti gimnazijos direktoriaus padėkas 

mokiniams, baigusiems mokslo metus devintukais–

dešimtukais. 

Birželis Direktorius  Įteiktos padėkos visiems mokiniams, baigusiems 

mokslo metus devintukais–dešimtukais. 

2.2.6. Organizuoti edukacinę – pramoginę išvyką 

didžiausią pažangą padariusiems ir mokslo metus 

geriausiai baigusiems mokiniams. 

Spalis V. Karaliūnienė, 

E. Zinkauskienė 
 Organizuota išvyka. 

2.2.7. Organizuoti Padėkos šventę konkursų, 

olimpiadų, varžybų prizininkams, laureatams, jų 

tėvams, mokytojams. 

Gegužė V. Karaliūnienė,  

J. Kavoliūnienė, 

D. Karaliūnas 

 Organizuota šventė. Įteiktos padėkos  mokiniams, jų 

tėvams, mokytojams už pasiektus mokymosi rezultatus 

. 

2.2.8.Organizuoti bandomuosius testus, pusmečio ir 

metinius patikrinamuosius kontrolinius darbus. 

Pagal dalykų 

ilgalaikius 

planus 

J. Kavoliūnienė, 

dalykų 

mokytojai 

 Organizuoti patikrinamieji kontroliniai darbai: 

Matematika, lietuvių k. – 5–8, I–IIg kl. (I pusmečio ir 

mokslo metų pabaigoje). 

Visų mokomųjų dalykų, išskyrus menus ir 

technologijas – IVg kl. (sausio–vasario mėn.). 



Gamtos ir socialinių mokslų – IIg kl. 

Kitų dalykų – mokytojų nuožiūra 

Organizuoti bandomieji testai ruošiantis NMPP, PUPP, 

užsienio kalbų pasiekimų patikrinimui: 

Matematika, lietuvių kalba ir literatūra – 6 kl. 

Matematika, lietuvių klaba ir literatūra, gamtos ir 

socialiniai mokslai – 8 kl. 

Anglų k., rusų k., vokiečių k. – IIg kl. 

2.2.9. Analizuoti mokymosi rezultatus 

(pusmečių/metinės pažangos, NMPP, PUPP, BE, 

kitų pasiekimų tyrimų). 

Vasaris, 

birželis, 

rugpjūtis 

J. Kavoliūnienė, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

 Mokymosi rezultatai (pasiekimai. individuali pažanga) 

aptarti metodinėse grupėse, mokytojų tarybos 

posėdžiuose, numatytos priemonės rezultatams gerinti 

ir pagalbai teikti.  

2.3. Uždavinys: Stiprinti mokinių medijų ir informacinį raštingumą, kurti šiuolaikišką, patogią ugdymosi aplinką. 

2.3.1. Vesti integruotas informacinių technologijų ir 

kitų dalykų mokytojų pamokas. 

Visus metus Dalykų 

mokytojai 
 Vestos ne mažiau kaip 15 pamokų. 

2.3.2. Vesti integruotus informacinių technologijų ir 

dalyko modulius. 

Visus metus Dalykų 

mokytojai 
 Vesti ne mažiau kaip 2 integruoti mokomųjų dalykų ir 

IT moduliai. 

2.3.3. Vesti dalykų pamokas IT klasėje. Visus metus Dalykų 

mokytojai 
 Mokytojai ves pamokas IT klasėje. 

2.3.4.  Integruoti IT į neformaliojo švietimo veiklas. Visus metus Dalykų 

mokytojai 

 Ne mažiau kaip 3 integruoti būreliai. 

2.3.5. Dalyvavauti technologijų ir verslumo 

renginyje ,,Switch 2017 “. 

Rugsėjis V. Karaliūnienė, 

V. Baltrukėnienė 

 Dalyvaus 18 I-IVg kl. mokinių. 

2.3.6. Įvertinti turimų priemonių būklę, pagal 

galimybes jas atnaujinti , įsigyti naujų, padedančių 

užtikrinti šiuolaikišką ugdymosi procesą. 

Iki mokslo 

metų 

pabaigos 

D. Karaliūnas, 

R. Šimkus 

MK lėšos Pagal sudarytą planą įrengtos  2–3 TV ir kompiuterio 

sistemos klasėse, atnaujinti kompiuteriai  mokytojams 

kabinetuose, įsigytos dokumentų kameros, stendai, 

planšetiniai kompiuteriai fizikos ir užsienio k. 

kabinetams, staklės technologijų kabinetui,  baldai, 

dronas IT kabinetui. 

2.4. Uždavinys: Tobulinti dalykines ir bendrąsias mokytojų kompetencijas siekiant mokinių mokymosi pažangos. 

2.4.1. Vesti pamokas „kolega – kolegai“: 

Mokymosi veiklos diferencijavimas. 

Mokymosi vaizdumas, patrauklumas. 

Mokinio refleksija, pasiekimų ir pažangos  

įsivertinimas. 

Visus metus J.Kavoliūnienė, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai,  

dalykų 

mokytojai 

 Pamokas ves, stebės visi gimnazijos mokytojai. 

2.4.2. Diegti naujas pamokos vertinimo formas. Visus metus J.Kavoliūnienė,  Mokytojai savarankiškai taikys mokinių grįžtamojo 



dalykų 

mokytojai 

ryšio (pamokos vertinimo)  metodus: refleksiją, 

iqesonline.lt formas ir kt. 

2.4.3. Organizuoti patirties sklaidą: naujų mokymo 

metodų, netradicinių pamokų  pristatymą, aptarimą 

metodinėse grupėse. 

Metodinių 

grupių 

numatytu 

laiku 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

dalykų 

mokytojai 

 Kiekvienas mokytojas ne mažiau kaip kartą per metus 

metodinėje grupėje pristatys naujai įdiegtus mokymo 

metodus, vestas netradicines pamokas. 

2.4.4. Teikti individualias konsultacijas mokytojams 

pritaikant mokymo metodus pagal nustatytus 

mokymosi stilius. 

Pagal 

mokytojų 

poreikį visus 

metus 

A. Melvydienė  Konsultacijos suteiktos visiems pageidaujantiems 

mokytojams. 

2.4.5. Teikti individualias konsultacijas mokytojams 

pritaikant mokiniams bendrąsias programas pagal 

sutrikimų pobūdį. 

Rugsėjis R. Greviškienė  Suteiktos konsultacijos visiems mokytojams, 

rengiantiems programas SUP mokiniams. 

2.4.6. Organizuoti metodinę išvyka „Inovacijų 

diegimas ugdymo procese“. 

Spalis Metodinė taryba  Organizuota išvyka. 

2.4.7. Organizuoti bendrus metodinius renginius su 

kitomis mokyklomis. 

Visus metus Metodinė taryba, 

metodinės 

grupės 

 Organizuoti ne mažiau kaip 3 metodiniai renginiai. 

2.4.8. Organizuoti mokytojų mokymąsi grupėmis  ir 

individualias konsultacijas: 

Virtualios mokymosi aplinkos (Google classroom, 

Moodle). 

Mobilieji įrenginiai grupiniam darbui, 

individualizuotam mokymui, mokinių įsivertinimui. 

Spalis–

balandis 

J. Kavoliūnienė, 

V.Baltrukėnienė, 

L. Tichonova 

 Naujoves išbandys, taikys ne mažiau kaip pusė 

mokymuose, konsultacijose dalyvavusių mokytojų. 

2.4.9. Kaupti elektronines nuorodas, informaciją: 

Ugdymo proceso individualizavimas ir 

diferencijavimas.  

Mokinių pasiekimų (įsi)vertinimo būdai ir metodai.  

Kompetencijų ugdymas.  

Skaitymo ir raštingumo gebėjimų ugdymas. 

Bendradarbiavimo metodai. 

Visus metus R. Baltušienė,  

V. Baužienė 
 Gimnazijos intranete sukurtas ir pildomas  metodinių 

nuorodų aplankas. 

 

2.4.10. Vykdyti ugdomosios veiklos priežiūrą, 

konsultavimą (pamokų stebėjimas, veiklos 

pavyzdžių ir rezultatų aptarimas): 

Mokinių įsivertinimas.  

Mokymosi veiklos diferencijavimas. 

 

 

Spalis–sausis 

Kovas–

gegužė 

Gimnazijos 

vadovai 
 Stebėtos visų  mokytojų pamokos, teiktos individualios 

konsultacijos, apibendrinti rezultatai pristatyti 

mokytojų tarybos posėdyje, pateiktos rekomendacijos 

pamokos tobulinimui. 

Su visais mokytojais vesti metiniai pokalbiai, suderinti  



2016–2017 m. m. pedagoginės veiklos rezultatai Spalis 2017–2018 m.m. pedagoginės ir metodinės  veiklos 

uždaviniai. 

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

2017–2018 m. m. 3 tikslas: Gimnazijos tradicijų puoselėjimas ir naujų kūrimas siekiant ugdyti pozityvias vertybines mokinių nuostatas. 

3.1. Uždavinys: Ugdyti mokinių pilietinę ir tautinę savimonę. 

3.1.1. Įgyvendinti kultūros paveldo projektą 

,,Pandėlio žydų štetlas – mūsų miestelio dalis“. 

Rugsėjis – 

spalis  

V. Karaliūnienė KPD 

lėšos 

Organizuota pažintinė diena, skirta Europos žydų 

kultūros dienai. Surengtas renginys ,,Žydų kultūros 

dienas palydint“.  Bendradarbiaujam su partneriais. 

3.1.2. Įgyvendinti kultūros paveldo projektą 

,,Pažinkime kultūrinį kraštovaizdį - nuo piliakalnių 

iki miesto bokštų“. 

Rugsėjis- 

lapkritis 

V. Karaliūnienė KPD 

lėšos 

Organizuotos Europos  paveldo dienos: pažintinė 

ekskursija – seminaras po Dzūkiją, Žemaitiją,  išvykos, 

žygiai, kūrybiniai darbai, akcijos ir kt. Organizuota 

baigiamoji projekto konferencija.  

3.1.3. Bendradarbiaujant su Pandėlio sporto klubu 

surengti bėgimą partizanų takais ,,Pandėlys – 

Panemunio ,,Angelas“, skirtą Gedulo ir vilties 

dienai, akciją prie paminklo. 

Birželis V. Karaliūnienė, 

R. Žėkienė  

 Surengti renginiai: tradicinis bėgimas, akcija, skirta 

Gedulo ir vilties dienai; bendradarbiaujam a su 

partneriais. 

3.1.4. Organizuoti tradicinius gimnazijos renginius. Rugsėjis - 

birželis 

V. Karaliūnienė   Surengti tradiciniai renginiai: Žydų holokausto 

atminimo diena, Europos kalbų diena, Mokytojo diena, 

sporto ir sveikatingumo diena, Laisvės gynėjų diena, 

Valstybės atkūrimo diena, Kovo 11 diena, Žemės 

diena, Europos diena, Padėkos diena, Paskutinio 

skambučio šventė, Brandos atestatų įteikimo šventė, 

Mokslo metų pabaigos šventė, Tradicinis buvusių 

abiturientų susitikimas. Bendradarbiaujama su 

partneriais. 

3.1.5. Surengti integruotus renginius ,,Kalėdų 

belaukiant“. 

Gruodis V. Karaliūnienė, 

E. Glemžienė, 

kl. auklėtojos  

 2 dienas vyks įvairi integruota veikla: Advento 

popietė, Tautinio kostiumo metus palydint ir kt., 3-ią 

dieną bus pristatyta veikla, organizuota šventė. 

3.1.6. Organizuoti ,,Skruzdėliuko“ dieną. Kovas V. Kubilienė   Organizuota netradicinė diena – Kaziuko mugė. 

3.1.7. Organizuoti simbolinę Sausio 13 naktį 

mokykloje ,,Budėk“. 

Sausis  V. Karaliūnienė   Surengta simbolinė naktis gimnazijoje, 

bendradarbiaujama su miesto bendruomene, 

apdovanoti pilietiškiausi gimnazijos mokiniai. 

 

3.1.8. Įgyvendinti projektą ,,100 gerų darbų 

Lietuvai“ , skirtą Lietuvos 100 – mečiui (pasiekimų 

ir pažangos fiksavimas, geriausios klasės rinkimai). 

Rugsėjis – 

vasaris 

V. Karaliūnienė  Mokiniai dalyvaus projekte: simboliniame Lietuvos 

žemėlapyje bus fiksuojami jų pasiekimai ir pažanga; 

išrinkta geriausia klasė, ji apdovanojama prizu – 

kelione.   



3.2. Uždavinys: Kurti erdves mokinių poilsiui, saviraiškai, bendravimui. 

3.2.1. Įkurti naują etnokultūros klasę. Spalis – 

gegužė 

V. Karaliūnienė, 

A. Melvydienė 

 Įkurta etnokultūros klasė, parengtos ne mažiau kaip 2 

edukacinės programos; sudarytos sąlygos mokinių 

saviraiškai. 

3.2.2. Aktyvinti gimnazijos muziejaus veiklą. Rugsėjis – 

birželis 

V. Karaliūnienė  Kartą per savaitę organizuotos ,,atviros muziejaus 

durys“, parengtos ne mažiau kaip dvi mokinės, kurios 

pristato ekspozicijas, organizuoja kitą pažintinę veiklą 

muziejuje. Muziejus tampa dar viena bendravimo ir 

saviraiškos erdve. 

3.3. Uždavinys: Skatinti ir palaikyti mokinių lyderystę. 

3.3.1. Įgyvendinti eTwinning projektus. Rugsėjis – 

birželis 

L. Tichonova  Įgyvendinti ne mažiau kaip 4 projektai. 

3.3.2. Dalyvauti projekto ,,Noriu byloti“  veikloje 

(kartu su VŠĮ ,,Savas kampas“). 

Rugsėjis – 

gruodis 

E. Glemžienė   Surengtos ne mažiau kaip 2 išvykos po partizanų 

vietas, parengtas audioįrašas.  

3.3.3. Įrengti stendą, skirtą mokinių pasiūlymamas ir 

pageidavimas . 

Rugsėjis  V. Karaliūnienė   Įrengtas stendas, kuriame mokiniai gali parašyti savo 

pasiūlymus, pageidavimus.  

3.3.4. Dalyvauti projekte ,,Piliečiai kartu“ ( kartu su 

paramos ir labdaros fondu ,,Algojimas“). 

Rugsėjis – 

birželis 

V. Karaliūnienė   Mokiniai dalyvaus savanoriškoje veikloje, įgyvendins 

ne mažiau kaip 2 savanorystės akcijas. 

3.3.5. Bendruomeniškumo ir lyderystės skatinimo 

mokymai. 

Gegužė V. Karaliūnienė  Mokiniai, mokytojai, tėvai dalyvaus 

bendruomeniškumo ir lyderystės mokymuose. 

3.3.6. Organizuoti bendruomenės dieną „Vienos 

širdies ir vienos dvasios“. 

Birželis D. Deksnienė, 

E. Glemžienė  

 Vyks susitikimai, veiklos su Pandėlio   bendruomenės 

atstovais; kūrybinės dirbtuvės  padedant 

Panevėžio vyskupijos jaunimo centro komandai. 

3.3.7. Organizuoti sporto renginius: tarpklasines 

krepšinio, futbolo, stalo teniso, šaškių, šachmatų 

varžybas. 

Spalis – 

vasaris  

R. Žėkienė,  

A. Deksnys, 

V. Karaliūnienė  

 Organizuoti ne mažiau kaip 4 turnyrai; patys mokiniai 

organizuoja veiklą.  

3.4. Uždavinys: Įtraukti mokinius į gimnazijos, miestelio aplinkos ir kultūros kūrimą, saugojimą, pagalbos bendruomenei teikimą. 

3.4.1. Organizuoti Socialinės veiklos dieną.  Spalis  V. Karaliūnienė, 

R. Šimkus 

 Sutvarkytas miestelio parkas, kitos erdvės – stadiono, 

senosios mokyklos ir kt. 

3.4.2. Įtraukti mokinius į aplinkos puošimą, 

tvarkymą. 

Rugsėjis – 

birželis 

V. Karaliūnienė, 

V. Kubilienė  

 Surengta akcija ,,Papuoškime savo mokyklą“, 

gimnazijos muziejaus tvarkymas ir kt.  

3.4.3. Organizuoti karitatyvines akcijas miestelio 

bendruomenėje. 

 

 

Gruodis 

Balandis 

E. Glemžienė  Organizuotos  akcijos, įtraukiant 5–8,I–IIIg kl. 

mokinius. 

3.5. Uždavinys: Sudaryti sąlygas atskleisti asmeninį potencialą, polinkius, kurti tolesnio mokymosi planus išnaudojant ugdymo plano teikiamas 

galimybes. 



3.5.1. Klasių valandėlių metu įgyvendinti Ugdymo 

karjerai programą.   

Pagal 

integruojamų 

programų 

kl.valandėlių 

tvarkaraštį 

J. Kavoliūnienė  5–8, I–IVg klasėse organizuota po dvi klasių 

valandėles. 

3.5.2. Organizuoti išvykas į  į verslo ir pramonės 

įmones, darbo vietas, aukštąsias ir profesines 

mokyklas. 

Pagal klasių 

auklėtojų 

veiklos 

planus 

Klasių 

auklėtojos 

 5–8, Ig klasėse organizuotos profesinio informavimo ir 

profesinio veiklinimo išvykos. Sudarytos sąlygos 

mokiniams gauti ir aptarti informaciją apie profesijas, 

studijų programas, profesines ir aukštąsias mokyklas 

konkrečioje mokymosi ir darbo vietoje. 

3.5.3. Atlikti  mokinių diferencinį diagnostinį tyrimą 

(individualūs testai). 

Sausis A. Melvydienė  Atlikti testai, pateiktos rekomendacijos, kaip pasirinkti 

tinkamą profesiją. 

3.5.4. Sudaryti asmeninius Karjeros planus. II pusmetis J. Kavoliūnienė  Sudaryti asmeniniai karjeros planai 6, 8, IIg kl. 

3.5.6. Teikti individualias profesinio informavimo 

konsultacijas mokiniams, tėvams. 

Pagal 

konsultacijų 

tvarkaraštį 

J. Kavoliūnienė  Sudaryta galimybė  gauti tolesniam mokymuisi ir 

karjeros planavimui reikalingą informaciją apie 

profesijas, darbo rinką, profesinės karjeros galimybes, 

mokymosi programas, studijų sąlygas ir pan. 

3.5.7. Teikti individualias profesinio orientavimo 

konsultacijas mokiniams, tėvams. 

Pagal 

konsultacijų 

tvarkaraštį. 

A. Melvydienė  Sudaryta galimybė įvertinti ir aptarti individualias 

savybes,  socialinius, sveikatos, psichologinius ir kitus 

veiksnius, galinčius turėti įtakos karjerai. 

3.5.8. Į neformalųjį švietimą integruoti praktinę, 

tiriamąją mokomųjų dalykų veiklą. 

Visus metus 

 

Dalykų 

mokytojai 

 Neformaliojo vaikų švietimo veiklos  derinamos su 

formaliojo švietimo veiklomis, veikia ne mažiau kaip 5 

būreliai. 

3.5.9. Organizuoti išvyką į Studfestą.  Spalis V. Karaliūnienė, 

V. Danienė,  

A. Melvydienė 

 Organizuota išvyka į Studfestą – studijų konferenciją- 

festivalį, sudarytos sąlygos mokiniams kurto tolesnius 

mokymosi planus. 

3.5.10. Organizuoti susitikimus su aukštųjų ir 

profesinių mokyklų dėstytojais, studentais (pagal 

mokinių poreikį). 

Lapkritis–

gegužė 

J. Kavoliūnienė  Organizuoti susitikimai.  Pristatytos studijų/mokymo 

programos, stojimo, studijų/mokymosi sąlygos, 

karjeros perspektyvos, studentų/moksleivių 

laisvalaikis. 

3.5.11. Organizuoti išvyką į Studijų mugę. Vasaris  J. Kavoliūnienė, 

V. Danienė,  

V. Karaliūnienė  

 Organizuota išvyka į Studijų mugę, mokiniai 

susipažįsta su studijų programomis, galimybėmis.  

3.5.12. Organizuoti išvyką į Karjeros dieną 

Rokiškyje. 

 J. Kavoliūnienė, 

klasių auklėtojos  

 Organizuota išvyka IIg kl. mokiniams. Mokiniai 

supažindinti su aukštųjų ir profesinių mokyklų 

studijų/mokymosi programomis, stojimo sąlygomis. 

 



Parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

Jūratė Kavoliūnienė 

 

 


