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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

Gimnazija 2021 m. vykdė priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programas. 

Gimnazijai vadovauja direktorius, trys direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui. 

Gimnazijoje veikia savivaldos institucijos: Gimnazijos taryba, Gimnazijos mokytojų taryba 

bei mokinių savivaldos institucijos – Gimnazijos prezidento valdyba ir Gimnazijos seniūnų taryba. 

Taip pat Gimnazijoje veikia metodinė taryba ir koordinacinė taryba. Gimnazijos darbuotojai ir 

mokiniai, dalyvaudami įvairių tarybų, komisijų, darbo grupių ir pan. veikloje, įtraukiami į strateginių 

ir einamųjų sprendimų priėmimų procesą. 

Gimnazijos darbuotojus 2021 m. sudarė 5 vadovai, 49 mokytojai, 9 pagalbos mokiniui 

specialistai bei 36 specialistai ir aptarnaujančio personalo darbuotojai. Darbuotojų skaičius 

pastaraisiais metais, lyginant su ankstesniaisiais, kinta nežymiai. 

2021 m. dauguma Gimnazijos mokytojų (76 procentai) dirbo pilnu etatu. Gimnazijoje 

dirbančių mokytojų amžiaus vidurkis pastaraisiais metais didėja, 2021 m. vyresni negu 50 metų 

mokytojai sudarė 68 procentus nuo bendro mokytojų skaičiaus (2016 m. – 52 procentus). 

Pastaraisiais metais mokinių skaičius Gimnazijoje stabilus, 2021 m. žymiai išaugo 

priešmokyklinio ugdymo ugdytinių skaičius. 

1 lentelė. Klasių ir mokinių skaičiaus kitimas  

 2019-09-01 2020-09-01 2021-09-01 

Klasių 

skaičius 

Mokinių 

skaičius 

Klasių 

skaičius 

Mokinių 

skaičius 

Klasių 

skaičius 

Mokinių 

skaičius 

PUG 1 15 2 24 3 55 



1-4 kl. 11 212 11 215 12 222 

5-8 kl. 8 203 9 218 9 214 

I-II gim. kl. 4 95 4 86 4 86 
III-IV gim. kl 3 68 4 83 4 76 

Iš viso 27 593 30 626 32 653 

Daugėdų pradinio ugdymo skyrius 

PUG/ikimok. 1 4 0 0 0 0 

1-4 kl. 1 10 0 0 0 0 

Iš viso 2 14 0 0 0 0 

Iš viso 29 607 30 626 32 653 

Gimnazijos naudojamos patalpos yra Daržų g. 1, Rietave. Patalpų plotas 10 478 m2, iš kurių 

2081 m2 sudaro 2021 m. pradėtas eksploatuoti Gimnazijos sporto kompleksas. 

Gimnazijai skirtos lėšos 2021 m. buvo 1,7 mln. eurų (mokymo lėšos 1,18 mln. eurų, 

savivaldybės biudžeto lėšos 0,49, biudžetinės įstaigos pajamos 0,03) , pastaraisiais metais padidėjo – 

2021 metais, lyginant su 2019 metais, bendra skirtų lėšų suma išaugo 21 procentų, augimą nulėmė 

padidėjęs mokytojų darbo užmokestis ir išaugusi minimali alga. Darbo užmokestis padidėjo 22 

procentais (darbo užmokestis su socialiniu draudimu bendroje išlaidų struktūroje sudaro 86 

procentus). 

2021 metais ugdymo procesas Gimnazijoje vyko mišriu būdu, derinant įprastą mokymo(si) 

procesą Gimnazijoje ir nuotolinį ugdymą. 2021 m. pirmąjį pusmetį priešmokyklinio ugdymo vaikai 

buvo ugdomi kontaktiniu būdu, pradinių klasių mokiniai – mišriu būdu (sausio – balandžio mėnesiais 

buvo ugdomi nuotoliniu būdu, balandžio – birželio mėn. – kontaktiniu būdu), pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų mokiniai – nuotoliniu būdu. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ugdymo procesas 

Gimnazijoje vyko kontaktiniu būdu. 

2. STRATEGINIO IR METINIO VEIKLOS PLANŲ ĮGYVENDINIMAS 

Gimnazija įgyvendindama veiklą 2021 metais vadavosi Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos 

strateginiu planu 2019-2021 metams. 

Gimnazija 2021 m. siekė strateginiame plane iškeltų tikslų ir įgyvendino uždavinius. 

1. Tikslas. Kurti ugdymo ir ugdymosi kultūrą.  

Uždavinys 1.1. Ugdomųjų veiklų kokybės tobulinimas.  

Priemonės  Įgyvendinimo vertinimo kriterijai  2021 m. rodiklis 

Aktyviųjų mokymo 

metodų panaudojimo 

ir praktinio žinių 

taikymo pamokose 

skatinimas 

Planuotas Įgyvendintas  

Gimnazijos mokytojai, įsitraukusieji į 

RAMA (Rietavo aktyvaus mokymosi 

akademija) veiklą elektroninėje erdvėje, 

procentinė dalis 

70  71  

10 proc. Gimnazijos mokytojų dalijosi metodine medžiaga RAMA grupėje, 

dar 61 proc. mokytojų yra šios grupės įrašų stebėtojai ir komentatoriai 



Eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams 

ugdyti skirtos gamtamokslinio ugdymo 

pamokos, procentinė dalykui skirtų pamokų 

per mokslo metus dalis 

35 

pagrindinis, 

vidurinis 

ugdymas  

10  

50 pradinis 

ugdymas  

30  

Gamtamokslinio ugdymo mokytojų ilgalaikiuose planuose buvo numatytos 

pamokos eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti pagal ugdymo 

planuose numatytą pamokų skaičių, tačiau visoje šalyje įvedus karantiną ir 

perėjus į nuotolinį mokymą šių numatytų tikslų įgyvendinti nepavyko. 

Laboratorinius ir praktinius darbus mokytojai galėjo atlikti rugsėjo – 

gruodžio mėnesiais 

Pamokų (vieno mokytojo), vedamų 

netradicinėse/kitose edukacinėse aplinkose, 

skaičius  

15-20  12  

Pamokos buvo vedamos Gimnazijos kiemo erdvėse, ROKI muziejuje, 

Gimnazijos muziejuje, kompiuterių klasėje, Gimnazijos informaciniame 

centre, Rietavo viešojoje Mykolo Oginskio bibliotekoje, Rietavo 

savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje, Rietavo parke, Rietavo prekybos 

centruose, Jurkų ūkyje, Tverų girininkijoje. Plano įgyvendinti nepavyko dėl 

Covid-19 situacijos šalyje.  

Pamokos (vieno mokytojo), vedamos 

panaudojant planšetes, kompiuterius ar kitas 

IT priemones, procentinė bendro pamokų 

skaičiaus dalis  

35  75  

Dėl šalyje paskelbto karantino, 6 mėn. vyko nuotolinis mokymas, kontaktinės 

pamokos per metus vyko tik 4 mėnesius (išskyrus pradinį ugdymą), kurio 

metu buvo naudojamasi IT priemonėmis 

Neformaliojo ugdymo būrelių skaičius  36  31/29 

 

Metų pradžioje veikė 31 būrelis: 9 sporto, 4 šokio, 2 etninės kultūros, 10 

dalykinių, 4 menų, skautų, jaunųjų maltiečių. Nuo rugsėjo 1 d. veikia 29 

būreliai: 8 sporto, 4 šokių, 2 etninės kultūros, 1 kraštotyros, 8 dalykiniai, 4 

menų, skautų ir jaunųjų maltiečių 

Mokiniai, lankantys neformaliojo ugdymo 

būrelius, procentinė dalis 

70  80  

Pradinėse klasėse labai geras lankymas – 93 proc., 5-8 kl. Lankančiųjų dalis 

mažėja – 74 proc., I-IV kl. – 70 proc. Mokiniai yra skatinami rinktis 

neformalųjį švietimą ir ne gimnazijoje. Vien tik gimnazijoje (kitur nieko 

nelanko) būrelius lanko 56 proc. mokinių 

Mokinių pasiekimų 

vertinimo ir 

individualios 

pažangos (VIP) 

matavimo sistemos 

tobulinimas  

Mokinio individualios pažangos aptarimas 

su tėvais, aptartų atvejų dalis, lyginant su 

bendru mokinių skaičiumi  

60  63  

80 proc. mokytojų individualiai bendravo su 63 proc. mokinių tėvais  

Mokiniai, padariusieji individualią 

pažangą, procentinė dalis  

98,5  98,8  

Bendras 1-4 klasių pažangumas 100 proc., 5-8, I-IV klasių 99,8 proc.  

Mokiniai, stebintys individualią 

pažangą, procentinė dalis  

100  100  



Visų klasių mokiniai stebėjo savo mokymąsi, socialinę, pilietinę, kultūrinę, 

visuomeninę veiklas. Dalykų mokytojų pamokose mokiniai kas mėnesį pildo 

VIP lapus, per klasių valandėles pildo kitą informaciją VIP lapuose, su 

mokytojais aptaria mokymosi pažangą, su klasių vadovais bei tėvais 

analizuoja tiek mokymosi, tiek kitas savo veiklas  

Standartizuotas apibendrintas VBE rodiklis.  -0,1  0,53  

Standartizuotas apibendrintas VBE rodiklis yra mišri mokyklos rezultatų, 

pasiektų rengiant mokinius brandos egzaminams, charakteristika. Jis 

atspindi ir mokyklos darbo kokybę, ir efektyvumą.   

Kuo daugiau mokinių laiko VBE ir geriau juos išlaiko, tuo šis rodiklis būna 

aukštesnis. 0 – atitinka visų mokyklų perskaičiuotų rezultatų standartizuotą 

vidurkį. Tarp dalykų geriausias įvertinimas Gimnazijoje yra geografijos – 

1,32.  

Standartizuotas visų VBE įvertinimų 

vidurkis  

-0,4  0,28  

Standartizuotas visų VBE įvertinimų vidurkis atspindi bendrą mokyklos 

darbo kokybę, rengiant mokinius brandos egzaminams. Šis rodiklis 

apskaičiuojamas visų egzaminus laikiusių mokinių gautų VBE įvertinimų 

balais sumą padalijant iš įvertinimų skaičius ir gautą skaičių paverčiant 

standartizuotais taškais. 2021 metais geriausias įvertinimas matematikos – 

0,89.  

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 

lietuvių kalbos ir literatūros įvertinimų 

vidurkis  

6  5,9  

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas dėl šalyje paskelbto karantino 

vyko elektroniniu nuotoliniu būdu.   

Pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo matematikos įvertinimų 

vidurkis  

5  5,5  

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas dėl šalyje paskelbto karantino 

vyko elektroniniu nuotoliniu būdu.  

Mokymosi kokybė (6-10), procentinė 

išraiška  

46,9  60,75  

2020-2021 mokslo metais 52,4 proc. 5-8, I-IV klasių mokinių mokymosi 

vidurkis buvo 6-10 balų  

  

Ugdymo proceso 

individualizavimas ir 

diferencijavimas 

Pamokos, kuriose naudojamos trijų 

mokymosi pasiekimų lygių 

užduotys, procentinė stebėtų pamokų dalis  

30  25  
 

Didžiojoje stebėtų pamokų dalyje buvo teikiamos dviejų lygių užduotys  

Mokiniai, pasiekusieji aukštesnįjį mokymosi 

pasiekimų lygį, procentinė dalis  

6,3  14,8   

Aukštesnįjį mokymosi lygi pasiekė 43 pradinių klasių mokiniai (16,7 proc.) 

ir 37 pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų mokiniai (9,5 proc.) 

 

Mokiniai, pasiekusieji pagrindinį mokymosi 

pasiekimų lygį, procentinė dalis.  

42,9  38  
 



Pagrindinį mokymosi lygį pasiekė 97 pradinių klasių mokiniai (45,3 proc.) 

ir 119 pagrindinio ir vidurinio ugdymo klasių mokiniai (30,7proc.)  

Uždavinys 1.2. Teikti kokybišką ir savalaikę pagalbą mokiniams   

Pagalbos mokiniui 

specialistų veiklos 

tobulinimas  

Specialiojo pedagogo pagalbą gavusių 

mokinių skaičius 

42  54   

Specialioji pedagoginė pagalba pagal PPT išvadas teikta 54 mokiniams. 

Vyko grupiniai užsiėmimai  
 

Logopedo pagalbą gavusių mokinių 

skaičius  

65  72   

Logopedinė pagalba teikta 72 vaikams/mokiniams, iš jų pagal PPT išvadas 

49 mokiniams. Kalbos ir kalbėjimo sutrikimai pašalinti 10 mokinių. 

Sutrikimai dalinai pašalinti 68 mokiniams 

 

Socialinio pedagogo pagalbą gavusių 

mokinių skaičius  

300  301   

Individualiai socialiniai pedagogai konsultavo 301 mokinį ir turėjo 724 

pokalbius 

 

Psichologo pagalbą gavusių mokinių 

skaičius  

85  70   

Individualiai psichologas konsultavo 70 mokinių  

Bibliotekos, kaip 

informacinio centro, 

veiklos tobulinimas  

Pamokų, inicijuotų bibliotekos 

darbuotojų, skaičius per metus  

10  3   

Pamokos pirmokams „Jau moku skaityti“  

Bibliotekos veiklos, ugdančios mokinių 

kompetencijas, skaičius per metus  

12  43   

Edukacinis renginys ketvirtokams, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir 

knygos dienai. Kalėdiniai skaitymai, filmukų peržiūros – „Voltui Disnėjui – 

120“. Užsakomi Kultūros paso renginiai. Įvyko 38 renginiai, kultūros paso 

pasiūlymais pasinaudojo visos klasės 

  

Ugdymo karjerai 

švietimo plėtojimas  

Ugdymo karjerai konsultantų etatų skaičius  0,5  0   

Ugdymo karjerai konsultavimą vykdo klasės vadovai, psichologas, 

mokytojai 
 

Ugdymo karjerai sistemos sukūrimas  1  0   

Ugdymo karjerai sistemos sukūrimas numatytas vėlesniais metais, kai bus 

gautas finansavimas karjeros konsultanto etatui  
 

Suteiktos konsultacijos I-IV klasių 

mokiniams, skaičius per metus  

100  167   

Konsultacijos teiktos klasių valandėlių metu, taip pat nuotoliniu būdu. Buvo 

atliktas tyrimas „Profesiniai polinkiai“, kuriame dalyvavo II klasių mokiniai. 

Baigiamųjų klasių mokiniai buvo supažindinami su bendro priėmimo sistema 

į aukštąsias ir profesines mokyklas, konkursinio balo sudarymo principais 

 

Ugdymo karjerai skirti renginiai, skaičius 

per metus  

4  2   

Dėl pandeminės situacijos šalyje dalis numatytų renginių neįvyko  

2. Tikslas. Bendruomeniškos ir atviros kaitai gimnazijos kūrimas   

Uždavinys 2.1. Ryšių tarp gimnazijos bendruomenės ir socialinių partnerių stiprinimas 

užtikrinant ugdymo tikslų įgyvendinimą  
 

Informaciniai pranešimai tėvų švietimo tema 

Gimnazijos svetainėje, skaičius per metus  

4  8   



Pedagoginis, 

psichologinis tėvų 

švietimas  

Paramos vaikams centro parengta vaizdo medžiaga „Covid-19: vaikų 

savijauta ir elgesys“, informacija apie nemokomas psichinės gerovės 

konsultacijas, apie Plungės specialiojo ugdymo centro teikiamas 

paslaugas, informacija apie elektronines patyčias, patarimai padėsiantys 

apsaugoti vaiką nuo tabako, informacija apie elektronines cigaretes, 

informacija, kaip saugiai elgtis ant ledo 

 

Mokymai tėvams, skaičius per metus  10  6   

Vyko paskaita-diskusija su 6a kl. mokinių tėvais „Kaip kalbėti su paaugliu, 

kad jus girdėtų?“, kurią vedė psichologas. Socialinis pedagogas skaitė 

pranešimus klasės tėvų susirinkimuose temomis „Paauglystė“, „Iššūkiai, 

tenkantys tėvams paauglystės laikotarpyje“, „Tėvų įsitraukimas į vaikų 

ugdymosi procesą“, 2 klasių vadovai skaitė pranešimą „Nuotolinis 

mokymas“ 

 

Gimnazijos ir tėvų 

bendradarbiavimas  

Bendri renginiai, skaičius per metus  3  4   

Paskutinis skambutis, Brandos atestatų įteikimas, Pagrindinio išsilavinimo 

pažymėjimų įteikimas, Rugsėjo 1-oji 
 

Tėvų iniciatyvos, skaičius per metus  7  10   

Tėvų sveikinimai įvairių švenčių proga (Paskutinis skambutis, Rugsėjo 1-

oji), tėvų vedami užsiėmimai: protmūšis IVgimn. kl., kalėdinių papuošalų 

gamyba iš šiaudų, organizuotos ekskursijos mokiniams, asmeninė tėvų 

pagalba klasei ir klasės vadovui 

 

Tėvai, dalyvaujantys Gimnazijos 

atliekamose apklausose ir 

tyrimuose, procentinė dalis.  

33  38  
 

Buvo atlikti tyrimai „Pirmų klasių mokinių adaptacija“, tėvų apklausa 

gimnazijos įsivertinimui 2021 m. 
 

Tėvai, dalyvaujantys Gimnazijos darbo 

grupėse, skaičius per metus  

9  32   

Veikia aktyvus tėvų komitetas. Jame yra 32 tėvai, iš jų 7 tėvai dalyvauja 

Gimnazijos taryboje. Tėvai dalyvavo ir metinio veiklos plano 2021 m. 

sudaryme 

 

Bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais ir 

projektinės veiklos 

plėtojimas  

Sutarčių su kaimo bendruomenėmis, 

seniūnijomis ir organizacijomis dėl mokinių 

savanorystės skatinimo skaičius  

15  14  
 

Naujų sutarčių nepasirašyta   

Renginių su buvusiais Gimnazijos mokiniais 

skaičius  

3  1   

Metų pradžioje – nuotolinis mokymasis, nuo rugsėjo mėn. – pandemijos 

paaštrėjimas, neįvyko Mykolinių šventė, kartu ir planuotas susitikimas su 

buvusiais mokiniais, neįvyko planuota karjeros diena. Buvę mokiniai 

dalyvavo meninės saviraiškos dienoje (ugdymas kitaip) 

 

Paraiškų teikimas nacionaliniams 

projektams, skaičius per metus  

4  4  

Teiktos paraiškos 3 neformaliojo švietimo veiklų programai, paraiška Nr. 

SRF-FAV-2022-1-0058 sporto rėmimo paramos fondui 
 

Nacionalinių projektų 

įgyvendinimas, skaičius per metus  

2  6   

ESFA finansuojamas projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“, 

LR ŠMSM sporto rėmimo fondo projektas „Įsijunk sportuojantį Rietavą“, 3 
 



neformaliojo vaikų švietimo projektai, projektas „Rietavo Lauryno Ivinskio 

gimnazijos ugdymo erdvių modernizavimas“  

Paraiškų teikimas tarptautiniams 

projektams, skaičius per metus  

2  1  

Paraiška Erasmus+ mobilumas (KA1)  

Tarptautinių projektų 

įgyvendinimas, skaičius per metus  

1  0  

Dėl Covid-19 pandemijos ribojimų tarptautinių mobilumų veikla buvo 

sustabdyta  
 

Uždavinys 2.2. Mokytojų profesionalumo skatinimas   

Tikslingas mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas  

Tobulinusieji kvalifikaciją 

mokytojai, procentinė dalis  

100  100   

Dalis mokytojų dalyvavo įvairiuose seminaruose kontaktiniu būdu. 

Visuotinio karantino metu įvestas nuotolinis mokymas pareikalavo iš 

mokytojų daugiau laiko skirti skaitmeninių įgūdžių ugdymui. Mokytojai 

dalyvavo įvairiuose nuotoliniuose mokymuose 

 

Pedagogai, vykdę kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose įgytų žinių ir kompetencijų 

sklaidą, procentinė dalis  

84  46  
  

Dalis pedagogų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo renginiuose, nepadarė 

įgytų žinių sklaidos dėl objektyvių priežasčių – ilgo nuotolinio darbo. Patys 

pedagogai mokėsi daug: vidutiniškai kiekvienas dalyvavo bent 5 

seminaruose/mokymuose 

 

Vestos atviros pamokos ir mokymai 

kolegoms, skaičius per metus  

30  31   

Kiekvienas mokytojas savo metodinei grupei posėdžio metu pristato 

pamokose išbandytą pavykusį metodą ar priemonę, taip vyksta mokymai 

„Kolega-kolegai“. Mokytojai skaitė pranešimus ir vedė seminarus kolegoms 

gimnazijoje, savivaldybėje, šalyje 

 

Mokytojų siūlytos ir įgyvendintos 

iniciatyvos, skaičius per metus  

13  21  
 

Mokytojai aktyviai įvairias iniciatyvas  

Uždavinys 2.3. Mokinių iniciatyvų skatinimas   

Mokinių lyderystės 

skatinimas  

Mokiniai, dalyvaujantys Gimnazijos 

mokinių savivaldos veikloje, skaičius per 

metus  

35  35  
 

7 mokiniai dalyvauja Prezidento valdybos veikloje, 17 – Seniūnų taryboje, 

įsitraukę į mokinių savivaldos veiklą savanorystės pagrindais –11 

 

Mokinių iniciatyvos, skaičius per metus  6  6   

Dalyvauta LMS veikloje, vykdyta mokyklinės uniformos dėvėjimo 

stebėsena. Mokinių savivalda įsitraukė į Paskutinio skambučio, Rugsėjo 1-

osios švenčių organizavimą, vykdė protmūšį „Ar pažįsti gimnaziją?“ 5-8 

klasių mokiniams, organizavo meninės saviraiškos dieną, dvi diskotekas 

 

Mokiniai, dalyvaujantys gimnazijos darbo 

grupėse, skaičius per metus  

7  7   

Gimnazijos tarybos veikloje dalyvauja 7 mokiniai, 3 mokiniai dalyvavo 

metinio veiklos plano 2021 m. sudaryme 

 



Mokiniai, skaitę pranešimus konferencijose, 

forumuose ir kt., skaičius per metus  

10  0  
 

Įvykus pandemijai, konferencijose nedalyvauta 
 

3. Tikslas. Saugios ir modernios gimnazijos aplinkos kūrimas 
 

Uždavinys 3.1. Tęsti ir plėtoti prevencijos, sveikatos stiprinimo programa  

Prevencinių 

programų 

įgyvendinimas  

Įgyvendinamos prevencinės 

programos, skaičius per metus  

3  3   

Įgyvendintos ugdymo programa „Gyvenimo įgūdžiai“, emocinių sunkumų 

įveikimo ir socialinių gebėjimų ugdymo programa „Įveikime kartu“ ir PUG 

skirta socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų programa „Zipio 

draugai“ 

 

Prevenciniai renginiai su socialiniais 

partneriais, skaičius per metus  

5  7   

Klasių valandėlės su Rietavo policijos komisariato pareigūnais penkiomis 

skirtingomis temomis. Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro programa dėl 

ankstyvosios intervencijos. Dalyvavimas socialinėje pilietinėje akcijoje 

„Pranešk, kol nevėlu“ 

 

Prevenciniai projektai, skaičius per metus  5  4   

Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programos 

„Atrandame kartu“, „Toks mūsų gyvenimas“, „Pažinimo džiaugsmas“, 

kūrybinė-sportinė stovykla „Sportas visiems“ 

 

Sveikatos stiprinimo 

programos 

įgyvendinimas 

Dalyvavimas sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinkle „Sveika mokykla“  

1  1   

Įsijungta į mokyklų tinklo „Sveika mokykla“ veiklas „Sveikatos stiprinimas 

mokyklose Covid-19 pandemijos metu. Nuotolinio mokymosi iššūkiai“ 

 

Sveikatinimo renginiai, skaičius per metus  10  12   

Klasių valandėlės, skirtos pandemijos klausimams: kaukių dėvėjimas, 

dezinfekcija, atstumų laikymasis, klasių vėdinimas ir kt. Gyvenimo įgūdžiai 

per projektinę veiklą „Atrandame kartu“, kūrybinė-sportinė stovykla 

„Sportas visiems“, sporto ir sveikatingumo diena pradinių klasių mokiniams, 

įsijungimas į Europos judėjimo savaitę projekte „Judėk šokio ritmu“, 

spartusis rudeninis ėjimas/bėgimas, pradinių klasių bėgimas „Leku aplink 

Malūna prūda“, paminėta pasaulinė savižudybių prevencijos diena, įvairios 

veiklos sveikos gyvensenos savaitėje, kalėdiniai tinklinio turnyrai, kvadrato 

varžybos, rankų plovimo įgūdžių gilinimas, judriosios pertraukos lauke, 

sporto šventė „Aš, tėtis ir mama – darni sportiška šeima“ 

 

Sveikos mitybos užtikrinimas, priemonių 

skaičius per metus  

5  5  

Gimnazijos valgyklos meniu atnaujinimas, nemokamo maitinimo 

užtikrinimas nuotolinio ugdymo proceso metu, projekto „Vaisių ir daržovių 

bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas ugdymo įstaigose“ 

įgyvendinimas. Pravestos klasių valandėlės sveikos mitybos tema. 

Respublikinė vaikų ir mokinių viktorina „Gerai daryk - maistą taupyk“ 

 

Uždavinys 3.2. Gimnazijos infrastruktūros gerinimas 
 



Bendruomenės 

saugos užtikrinimas  

Higienos normų užtikrinimas, priemonių 

skaičius per metus  

9  10  

Atnaujinta holas prie centrinio įėjimo, naujosios mokyklos laiptinės dalis iš 

pirmo į antrą aukštą, antro aukšto vestibiulis. Naujosios mokyklos pirmas 

aukštas pritaikytas priešmokyklinio ugdymo vaikų ir pradinukų ugdymui: 

sutvarkytos ir aprūpintos keturios klasės, tualetai pritaikyti įvairaus ūgio 

vaikams, įrengtos koridoriaus durys. Atnaujinta senosios mokyklos laiptinė 

iš pirmo į trečią aukštą, trečio aukšto koridorius, įdėtos durys į laiptines. 

Sporto komplekse ant stogo įrengta garso slopinimo įranga. Užtikrintas 

aprūpinimas higienos priemonėmis 

 

Saugos sistemų užtikrinimas, priemonių 

skaičius per metus  

6  6  

Atnaujintas ir įgyvendinamas priemonių planas Covid-19 sąlygomis: 

aprūpinimas saugos priemonėmis (skydeliai, dezinfekcijos priemonės, 

kaukės, skystas muilas), srautų valdymas (8 įėjimai į gimnaziją, zonų 

suskirstymas klasėms lauke ir viduje), maitinimo organizavimas, 

informacijos teikimas viešojoje erdvėje. Dalinis priešgaisrinių sistemų 

atnaujinimas. Papildomas vidaus kamerų įrengimas 

 

Edukacinių erdvių 

gimnazijoje 

įrengimas  

Gamtos mokslų laboratorijų įveiklinimas 2  2   

Laboratorijos pilnai veikia kontaktinio mokymosi metu  

Žaliosios klasės įrengimas ir įveiklinimas, 

veikiančių objektų skaičius  

1  1   

Įrengta lauko klasė. Pamokos ir kitos veiklos vyksta kontaktinio mokymosi 

metu 

 

Edukacinių zonų įrengimas gimnazijos 

teritorijoje, naujai sukurtų objektų skaičius 

per metus  

2  3  
 

Įrengtas kabinetas PUG grupei ir pailgintos dienos grupei, įrengta menų 

erdvė, sukurta erdvė „Spalvų labirintas“, veiklai sutvarkyta šokio salė 

 

Dokumentų 

skaitmeninimas  

Elektroninių dokumentų saugyklos 

sukūrimas ir eksploatavimas, veikianti 

sistema 

1  1  
 

Gimnazija naudoja Office365 platformą, kuri naudojama ne tik nuotolinį 

darbo organizavimui, bet ir Gimnazijos dokumentų talpinimui ir saugojimui 
 

 

3. MOKYMO(SI) REZULTATŲ APŽVALGA 

 

2021 m. pagrindinio ugdymo programą baigė 44 mokinių. Didžioji dauguma pagrindinio 

ugdymo programą baigusių mokinių, t. y. 32, toliau liko mokytis Gimnazijoje. 

2021 metais Gimnaziją baigė 40 abiturientų. 

5 lentelė. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai 2021 metais 

Egzaminas 

Vidutinė balų 

reikšmė 

2021 metai 

2019 2020 2021 

Laikiusieji 

abiturientai 
Egzamino rezultatai 

skaičius 
% nuo 

visų 

neišlaik

ė 

16-35 

balai 

36-85 

balai 

86-100 

balų 



abituri

entų 

Anglų kalba 65,0  61,3  68,2  30  77  0  3 (10%)  18 (60%)  9 (30%)  

Lietuvių kalba 41,8  30,2  42,2  31  79  1 (3%)  11 (35%)  17 (55%)  2 (6%)  

Matematika 43,5  22,7  41,1  30  77  1 (3%)  15 (50%)  13 (43%)  1 (3%)  

Istorija 50,5  47,6  48,2  11  28  1 (9%)  3 (27%)  6 (55%)  1 (9%)  

Biologija 37,3  50,3  49,4  14  36  0  6 (43%)  7 (50%)  1 (7%)  

Chemija -  -   -  -  -  -  -  -  -  

Fizika 80,7  50,0  38  6  15    3 (50%)  3 (50%)  0  

Geografija 41,3  40,4  43,4  14  36  0  4 (29%)  10 (71%)  0  

Informacinės 

technologijos 

95,0  69,0  50,3  4  10  0  0  4 (100%)  0  

 

2021 m. gimnazijos abiturientai pasiekė gerus VBE rezultatus. 1 paveiksle diagramoje 

pateiktas standartizuotas apibendrintas rodiklis apima pasirinkimų intensyvumą ir pasiektus 

egzaminų rezultatus – Gimnazijos rodikliai viršija šalies vidurkį. Labiausiai išsiskiria geografijos 

egzamino rodiklis, kadangi didelė dalis, lyginant su šalies vidutiniu pasirinkimo intensyvumu, 

Gimnazijoje rinkosi geografijos egzaminą (36 proc. abiturientų). 

 

1 pav. Standartizuotas apibendrintas VBE rodiklis 2021 m. 

Diagramoje 2 paveiksle pateiktas standartizuotas VBE įvertnimų vidurkis – daugumos egzaminų 

įvertinimų vidurkis viršija šalies vidurkų, lyginant su šalies vidurkiu, labai sėkmingi matematikos 

egzamino rezultatai. 



 

2 pav. Standartizuotas visų VBE įvertinimų vidurkis 2021 m. 

Mokyklinių brandos egzaminų rezultatai: mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą 

pagrindinėje sesijoje laikė 8 mokinys, kurių egzamino įvertinimų vidurkis 4,25 balo. Pakartotinėje 

sesijoje lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą laikė 1 mokinys. Jo įvertinimas – 

7 balai.  

Gimnazijos baigimo metais 78 proc. abiturientų studijuoja aukštosiose mokyklose, kiti 

mokosi profesinėse mokyklose, dirba, savanoriauja. 

Gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo savivaldybės, regiono, šalies olimpiadose, 

konkursuose, varžybose ir kituose renginiuose bei pasiekė įvairių rezultatų. 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 
Metų užduotys 
(toliau – užduotys) 

Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1.Nuotolinio 

ir mišraus 

ugdymo 

organizavimas 

Sėkmingai 

organizuotas 

nuotolinis/mišru

s ugdymas 

karantino, 

mokymo 

namuose, 

mokinių ligos ir 

kt. atvejais 

Gimnazijos bendruomenės 

informavimas. 

Pagal poreikį užtikrintas 

visų mokinių aprūpinimas 

IT priemonėmis 

Platformos Office 365 

naudojimo efektyvinimas: 

organizuoti grupiniai ir 

individualūs mokymai 

Aktuali informacija nuolat 

teikiama Gimnazijos 

svetainėje, Tamo 

elektroniniame dienyne, 

socialiniame tinkle. 

Visi mokiniai, kurie 

neturėjo IT priemonių, buvo 

aprūpinti mokyklos 

priemonėmis 



mokytojams, visi 

mokytojai ugdymo procese 

panaudoja platformos 

galimybes 

Ugdymo ir veiklos 

organizavimo procese 

pastoviai naudojama 

platforma Office 365, 

mokytojams buvo 

organizuoti du grupinių ir 

individualių mokymų ciklai 

1.2.Mokinių 

praktinių 

gebėjimų 

ugdymas 

Eksperimentinių

, laboratorinių, 

patirtinių, 

projektinių ir 

kitų praktinių 

veiklų 

naudojimas 

gamtamokslio 

ugdymo procese 

Ilgalaikių planų 

analizavimas – praktinių 

veiklų planavimo 

įvertinimas. 

Pradinio – 50%, 

pagrindinio-vidurinio – 

35% pamokų 

gamtamokslių dalykuose 

skirta praktinei veiklai 

Išanalizuoti gamtamokslių 

dalykų ilgalaikiai planai – 

tiek pradinio, tiek 

pagrindinio ir vidurinio 

mokymo programose 

reikiama praktinių veiklų 

dalis.  

Dėl nuotolinio mokymo 

rodiklis pasiektas nepilnai: 

pradiniame 

gamtamoksliniame mokyme 

30 % sudarė praktinės 

veiklos, pagrindiniame ir 

viduriniame mokyme – 10% 

1.3.Vidurinio 

ugdymo 

mokinių 

rezultatų 

gerinimas , 

teikiant 

individualią 

paramą 

Sėkmingesnis 

mokinių 

pasirengimas 

brandos 

egzaminams – 

mažesnė 

egzaminų 

neišlaikiusių 

abiturientų dalis 

Organizuoti vidurinio 

ugdymo programoje 

dėstančių mokytojų 

pasitarimai mokymosi 

sunkumams identifikuoti. 

Individualių dalyko 

mokymosi pagalbos planų 

sudarymas mokiniams, 

ketinantiems laikyti 

egzaminą ir patiriantiems 

mokymosi sunkumų, 

intensyvinant 

konsultavimą ir pažangos 

stebėseną. Egzaminų 

neišlaikiusių mokinių dalis 

sumažėjusi 5 proc. 

Organizuoti vidurinio 

ugdymo programoje 

dėstančių mokytojų 

pasitarimai mokymosi 

sunkumams identifikuoti. 

Mokiniams sudaryti 

individualūs mokymosi 

planai spragoms šalinti, 

periodiniai atsiskaitymai kas 

2-3 savaites. Egzaminų 

neišlaikiusių mokinių dalis 

sumažėjo 6 kartus (nuo 18 

iki 3) 

1.4.Gimnazijos 

strateginio 

plano 2022-

2025 metams 

parengimas 

Parengtas 

strateginis 

planas 

Suburta darbo grupė. 

Atliktas Gimnazijos 

įsivertinimas. Parengtas ir 

patvirtintas strateginis 

planas 

Atliktas Gimnazijos veiklos 

kokybės įsivertinimas, 

parengta ataskaita. 

Parengtas Gimnazijos 2022-

2025 m. strateginis veiklos 

planas 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  



 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Priešmokyklinio ugdymo organizavimas 

Gimnazijoje: priėmus sprendimą priešmokyklinį 

ugdymą vykdyti tik Gimnazijoje, buvo suformuota 

ugdymo erdvė – parengtos trys klasės, pritaikyti 

tualetai, koridorius; suburti pedagogai ir mokytojo 

padėjėjai, vykdoma dviejų pailgintos dienos grupių 

veikla 

Sėkminga PUG veikla: ugdomi 55 

vaikai trijose grupėse 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    

 


