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ĮVADAS 

 

Strateginis veiklos planas parengtas remiantis Švietimo įstatymu, Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 

2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII–745 „Dėl valstybės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo“, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 

2030“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI–2015 „Dėl valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos 

strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“, keliamais uždaviniais švietimui, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308, Pagėgių savivaldybės strateginiu veiklos planu 2021–2031 m., gimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimo, gimnazijos išorinio vertinimo ataskaita; metų veiklos įgyvendinimo ataskaitomis, gimnazijos plačiojo įsivertinimo apklausos duomenimis; 

gimnazijos bendruomenės ir gimnazijos tarybos siūlymais bei rekomendacijomis. 

Mokyklos strateginį planą rengė 2020 m. spalio 27 d. įsakymu Nr.  V – 128 patvirtinta darbo grupė, sudaryta iš mokyklos savivaldos atstovų.  

Rengiant mokyklos strateginį planą buvo laikomasi viešumo, bendravimo ir partnerystės principų. 

 

 

1. GIMNAZIJOS PRISTATYMAS 

1.1. Bendrosios žinios 

 

Pavadinimas Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija 

Steigėjas Pagėgių savivaldybės taryba 

Teisinė forma Pagėgių savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti švietimo, vaikų ugdymo institucija, teikianti bendrąjį pradinį, pagrindinį  

ir vidurinį išsilavinimą, organizuojanti  vaikų ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. 

Teisinis statusas Juridinis asmuo, kodas 190697888 

Tipas Gimnazija 

Paskirtis Gimnazijos tipo mokykla visų amžiaus tarpsnių vaikams 

Mokomoji kalba Lietuvių 

Pagrindinė veiklos 

rūšis 

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas,  kodas 85. Pagrindinė veiklos  rūšis – vidurinis ugdymas kodas 85.31.20 , kitos 

veiklos: ikimokyklinis ugdymas kodas 85.10.10, priešmokyklinis ugdymas kodas 85.10.20, pradinis ugdymas kodas 85.20, 

pagrindinis ugdymas kodas 85.31.10, kitas švietimas kodas 85.59. 
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Įkūrimo data 1560 m. prie bažnyčios veikė parapinė mokykla. 1770 m. mokėsi 70 vaikų. 

1932 m veikė privati mokykla (lietuviška) Vilkyškiuose. 

1944 m. pabaigoje buvo įsteigta pradinė mokykla. 

1949 m. pradinė mokykla peraugo į septynmetę. 

1955 m. pradėjo veikti vidurinė mokykla. 

2014 m.  mokykla tampa gimnazija. 

Adresas Prano Lukošaičio g. 18, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgiai 

Telefonai  

Faksas  

Elektroninis paštas vilkyskiu.gimnazija@gmail.com 

Internetinis adresas https://vilkyskiugimnazija.lt  

  

 

1.2. Gimnazijos kontekstinė aplinka  

 

Gimnazijos aptarnaujamos teritorijos – Vilkyškių miestelio ir Vilkyškių bei Lumpėnų seniūnijų kaimai: Mociškiai, Stygliškiai, Vėžininkai, Žukai, Aušgiriai, 

Vartuliškiai, Pagenaičiai, Palumpiai, Trakininkai, Šakininkai, Bardėnai, Bitėnai, Kriokiškiai, Lumpėnai. Mokiniai nutolę nuo mokyklos maždaug 30 km 

spinduliu.  Daugelis mokinių į mokyklą yra vežami  4 mokykliniais autobusais. 

Gimnazija renovuota 2017 metais, 2018 m. atnaujinta sporto salė, mokykla naudojasi bendruomenės krepšinio aikštele, sporto aikštynas senas ir reikalaujantis 

renovacijos, mokyklos teritorijoje įrengtas ugdymosi sodas, kuriame vyksta netradicinės pamokos lauke. Gimnazijoje veikia valgykla, yra biblioteka, 

etnografinis muziejus. 

Gimnazijos vieta strategiškai patogi mokymui(si) netradicinėse erdvėse: ugdymo įstaiga  nedideliu atstumu nutolusi nuo AB „Vilkyškių pieninės“, miestelyje 

yra dvi maisto prekių parduotuvės, 3 med.punktai, mobilusis paštas, 2 bažnyčios (evangelikų ir katalikų), Pagėgių krašto turizmo informacijos centras, 

gaisrinė, Johaneso Bobrovskio muziejus, Vilkyškių dvaro pastatuose įsikūrusi seniūnija. Vilkyškių miestelis ir apylinkės priklauso Rambyno regioniniam 

parkui, yra įdomių lankytinų vietų, tokių kaip Raganų eglė, Vilkyškių piliakalnis, Ąžuolų alėja. 

 

 

 

 

 

 

https://vilkyskiugimnazija.lt/
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1.3. Išorinė analizė (PESTE matrica) 

 

Veiksniai Aplinka 

Politiniai – teisiniai ● Gimnazija – biudžetinė įstaiga, kurios steigėjas – Pagėgių savivaldybės administracija, finansavimo šaltiniai yra LR ir 

Pagėgių savivaldybės biudžetų lėšos. 

● Mokinių priėmimas į gimnaziją vykdomas vadovaujantis Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu ,,Priėmimo į 

Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas“. 

● Gimnazijos ilgalaikiai strateginiai tikslai orientuojami į LR pažangos strategiją ,,Lietuva 2030“, Geros mokyklos 

koncepcijos nuostatas. 

● Savo veiklą gimnazija grindžia LR Konstitucija, LR Seimo ir vyriausybės formuojama švietimo politika, įstatymais, 

LR vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimais, 

Savivaldybės administracijos ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus potvarkiais ir įsakymais, gimnazijos vidaus tvarką 

reglamentuojančiais dokumentais ir kitais teisės aktais. 

● Vykdomoms švietimo reformoms trūksta nuoseklumo, ugdymo kokybei kenkia egzaminų tvarkos keitimai, švietimo 

finansavimo nestabilumas. 

● Žemas mokytojų profesijos prestižas visuomenėje, nepakankamas naujų mokytojų rengimas. 

Ekonominiai ● Ugdymo procesui tobulinti pritraukiama įvairių fondų ir programų lėšų. 

● Į mokyklą ateina dirbti jauno amžiaus pedagogų, du jauni pedagogai ir dirba, ir studijuoja. 

● Teikiant paraiškas ES lėšoms gauti, siekiama  modernizuoti ugdymo bazę, įrengti gimnazijos sporto aikštyną, aptverti 

gimnazijos teritoriją. 

Socialiniai - demografiniai ● Nepalanki Lietuvos socialinė ir demografinė padėtis (emigracija ir mažėjantis gimstamumas) turi įtakos gimnazijos 

veiklai. 

● Plėtojamas gimnazijos ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas. 

● Gimnazijoje užtikrinta parama socialiai remtiniems vaikams. 

● Didėja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių. 

● Didėja mokinių psichologinės pagalbos poreikis. 

● Didėja socialinė atskirtis. 

Technologiniai ● Naujų šiuolaikinių technologijų prieinamumas ( WIFI, laidinis internetas). 

● Nuolat didėja kompiuterių skaičius gimnazijoje. 

● Visuose kabinetuose įrengti vaizduokliai. 

● Gimnazijos bibliotekoje kompiuterizuotos 6 mokymosi vietos. 

● Gimnazijoje naudojama elektroninė ,,Eduka“ biblioteka. 

● Galimybės tobulinti kvalifikaciją IKT panaudojimą ugdymo procese. 
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● Naudojamas el.dienynas  EDUKA, socialiniai tinklai, virtuali mokymosi platforma Google Classroom. 

Edukaciniai ● Švietimo, mokslo ir sporto ministerija nustato pagrindinius reikalavimus ugdymo turiniui formuoti, reglamentuoja 

ugdymo proceso organizavimo bendrąją tvarką. 

● Mokytojai, nuolat tobulindami kvalifikaciją, įgydami vis naujų kompetencijų, efektyvina ugdymo procesą. 

● Gimnazijos patalpose kuriamos edukacinės erdvės. Sėkmingai išnaudojamas gimnazijos muziejaus galimybės. 

● Gimnazijos lauko teritorijoje sukurtas ugdymosi centras. 

● Sėkmingai išnaudojamos palankios edukacinės miestelio erdvės; vykdomos edukacinės išvykos po Lietuvą. 

● Gimnazija inicijuoja ir taiko efektyvias bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais formas. 

● Gimnazija per neformalias veiklas, dalyvavimą savivaldoje ruošia mokinius atsakingiems pasirinkimams gyvenime. 

● Pastebimas mokinių mokymosi motyvacijos mažėjimas, savarankiško darbo įgūdžių, atsakomybės trūkumas. 

● Sporto aikštynas neatitinka reikalavimų fizinio ugdymo dalyko programai įgyvendinti. 

 

 

 

2. VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

 
2.1. Organizacinė struktūra  

 

Gimnazijos administracija 

Gimnazijos direktorė – Rima Auštrienė    

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui –Aida Šimkaitienė 

Direktoriaus pavaduotoja ūkinei veiklai – Danguolė Viršilienė .  

Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos 

tikslams ir uždaviniams numatyti ir įgyvendinti. Sudaro 5 mokytojai, 5 tėvai ir 5 mokinių tarybos nariai.  

Mokytojų taryba – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija, skirta pagrindiniams mokytojų profesiniams bei ugdymo klausimams spręsti, kuriai 

vadovauja mokyklos direktorė. Mokytojų tarybą sudaro direktorė, direktorės pavaduotoja, visi mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros 

specialistė, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkė.  

Mokinių taryba – mokinių savivaldos organas, kuris atstovauja mokinių interesams, skatina aktyvios, demokratiškos, tolerantiškos, iniciatyvios, kūrybingos 

asmenybės ugdymą. Mokinių tarybą sudaro deleguoti 5-12 klasių atstovai arba seniūnai.  

Metodinė taryba – gimnazijos pedagogų savivaldos organizacija, kuri siekia nuolatinio mokytojų profesinių kompetencijų tobulėjimo ir ugdymo proceso 

veiksmingumo užtikrinimo. 

Darbo taryba – kolegialus gimnazijos darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis gimnazijos darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises 

bei atstovaujantis jų interesams. 
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2.2. Gimnazijos valdymo struktūros schema 
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2.3. Žmogiškieji ištekliai 

 

Koncentrai 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Ikimokyklinės grupės 30 27 28 

Priešmokyklinės grupės 25 32 15 

Pradinės klasės 68 70 73 

Pagrindinio ugdymo klasės (5-8)  100 102 82 

Vidurinio ugdymo gimnazijos 

klasės 

34 34 31 

Iš viso: 257 265 229 

 

 

Mokinių skaičiaus mažėjimą lemia mažėjantis gyventojų skaičius, emigracija, visuomenės senėjimas ir gimstamumo mažėjimas. 

 

  

Metai Mokinių su 

spec. poreikiais 

skaičius 

 

Ikimokyklinėje 

grupėje 

 

Priešmokyklinė

je grupėje 

1-4 klasėse 5-10 klasėse  

11-12 klasėse 

Dideli ir labai 

dideli spec. 

ugdymosi 

poreikiai 

2017-2018 62 5 7 25 23 2 5 

2018-2019 79 13 10 32 22 2 6 

2019-2020 66 16 9 23 16 2 4 

        

 

Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaro apie 29% visų mokyklos mokinių. Analizuojant trejų metų statistinius duomenis, pastebima, kad 

mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, skaičius nemažėja. Didelį mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, procentą iš dalies lemia 

nepalanki socialinė (šeimos) aplinka. 

Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių yra 87 (38 proc.) , socialinės rizikos šeimų 11 ( 5 proc.) , jose auga 20 gimnazijos mokinių.  Stokojančių socialinių 

ir kitų įgūdžių mokinių  8 (3,4 proc. ).   
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Pedagogų kvalifikacija  

 

Kvalifikacinės kategorijos Mokytojai Vyr. mokytojai Metodininkai Ekspertai 

 Dirba 7  12  9  - 

Proc. nuo visų dirbančių 25%   43%  32% - 

 

 

Mokytojų darbo stažas 

 

Iki 4 metų 

 

4-10 metų 10-15 metų 15 ir daugiau metų 

7 % 

 

7% 18 % 68 % 

 

 

Išvados:  

Kasmet mokytojų kvalifikacijai tobulinti skiriama mokinio krepšelio lėšų. Pedagogai nuolat tobulina savo kompetencijas įvairiuose renginiuose: 

vebinaruose, konferencijoje, seminaruose, tiksliniuose mokymuose. Mokytojai, skleisdami savo gerąją patirtį, skatina ir kitus tobulinti turimas ar įgyti naujų 

kompetencijų, reikalingų savo asmeninei ūgčiai. Mokytojai savo darbą dažniausiai tobulino aptardami gerąją patirtį pedagogų tarybos posėdžiuose, 

savivaldybės metodiniuose būreliuose, organizuodami seminarus mokykloje. Skaityti pranešimai savivaldybės ir respublikinėse konferencijose. Gerąja 

patirtimi gimnazijos mokytojai dalijosi ir su kitų mokyklų pedagogais. Gimnazijos komanda sėkmingai tęsė dalyvavimą nacionalinėje iniciatyvoje „Lyderių 

laikas 3“. Komandos nariai ne tik patys mokėsi, bet ir dalijosi gerąja patirtimi. Per pastaruosius trejus metus 7 mokytojai apsigynė aukštesnę metodininko 

kvalifikacinę kategoriją, 1 specialusis pedagogas apsigynė vyresniojo specialiojo pedagogo kvalifikacinę kategoriją, 1 mokytojas apsigynė chemijos 

vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją. 

Gimnazijoje dirba socialinis pedagogas – logopedas, bibliotekininkas bei visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.  

Aptarnaujantį personalą sudaro 18 darbuotojų. 
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2.4. Ugdymas ir ugdymasis 

 

 

 

Standartizuotų testų 2-ose klasėse palyginimas su Lietuvos vidurinių mokyklų/gimnazijų rezultatais (mokykla/kitos m-klos): 

 
 

Metai Matematika Skaitymas Rašymas (teksto 
kūrimas) 

Rašymas (kalbos 
sandaros pažinimas) 

2017 74,7/78,8 68,1/71,6 60,9/75,7 78,7/81,8 

2018 63,9/77,8 66,2/75,5 62,7/73,8 63,7/80,9 

2019 59,2/75,5 79,8/80,1 47,6/72,4 61,9/76,9 

2020 - - - - 

 
 

 

Standartizuotų testų 4-ose klasėse palyginimas su Lietuvos vidurinių mokyklų/gimnazijų rezultatais (mokykla/kitos m-klos): 

 

 

Metai Matematika Skaitymas Rašymas Pasaulio pažinimas 

2017 52,9/51,3 53,3/54,1 50,8/53,8 52,8/46,4 

2018 51,1/52,7 46,1/49,6 65,0/53,8 54,8/42,8 

2019 53,2/59,7 66,6/55,4 49,2/52,6 51,4/48,2 

2020 - - - - 
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Standartizuotų testų 6-ose klasėse palyginimas su Lietuvos vidurinių mokyklų/gimnazijų rezultatais (mokykla/kitos m-klos): 

 

 

Metai Matematika Skaitymas Rašymas 

2017 80,0/50,5 47,5/46,4 60,7/38,8 

2018 39,5/43,0 53,5/54,3 45,8/42,5 

2019 45,5/43,5 50,5/50,3 45,0/43,6 

2020 - - - 

 

 

Standartizuotų testų 8-ose klasėse palyginimas su Lietuvos vidurinių mokyklų/gimnazijų rezultatais (mokykla/kitos m-klos): 

 

 

Metai Matematika Skaitymas Rašymas Gamtos mokslai Socialiniai mok. 

2017 49,5/43,4 52,9/47,6 57,7/47,1 62,0/45,1 53,2/41,0 

2018 29,3/46,5 44,9/54,4 45,7/41,6 47,2/46,7 55,2/48,5 

2019 459/503   525/502  

2020 - - - - - 

 

 

Išvados: 

 

Gimnazijos ir kitų Lietuvos gimnazijų mokyklų 2,4, 6 ir 8 klasių mokinių standartizuotų testų rezultatų palyginimas leidžia daryti išvadą, kad mokyklos 

pedagogai sėkmingai įgyvendina ugdymo planus ir pasiekia gerų rezultatų, kurie panašūs į Respublikos rezultatų vidurkį. 
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5-IVg  klasių pažangumo vidurkių palyginimas 

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 m.m. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išvados: Gerėja pažangumo vidurkis. 

 

 

 

 

 



Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos strateginis planas 2021 – 2024 metams. 

11 
 

 

PAMOKŲ LANKOMUMAS 

Vienam mokiniui tenkančios praleistos pamokos 

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020  m.m. 
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PAMOKŲ LANKOMUMAS 

Vienam mokiniui tenkančios praleistos nepateisintos pamokos 

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020  m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išvados. Gerėja pamokų lankomumas.  
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Lyginamoji valstybinių brandos egzaminų rezultatų  analizė 

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išvados: Tendencingai gerėja anglų kalbos ir biologijos egzaminų rezultatai. Blogėja matematikos egzaminų rezultatai. 
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Lyginamoji mokyklinių brandos egzaminų  rezultatų  analizė 

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išvados: Gimnazistai mielai renkasi laikyti technologijų egzaminą ir puikiai jį išlaiko. 
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Neformalusis švietimas  

 

Mokslo metai Lankančių mokinių skaičius gimnazijoje (proc) 

2017/2018 54,09% 

2018/2019 46,79% 

2019/2020  48% 

 

Išvados: Gimnazijoje iš dalies sudaromos sąlygos formuotis kūrybingai asmenybei. Mokiniai tobulina savo gebėjimus dalyvaudami meniniuose, sporto ir 

kituose neformaliuosiuose užsiėmimuose. 

 

 

Projektai, akcijos, netradicinės pamokos 

 

Pavadinimas Socialiniai  Mokomieji  Bendruomenės  Tarptautiniai  Kiti Ugdomieji – ilgalaikiai 

projektai 

Dalyvavusių 

mokinių 

skaičius  

(proc. nuo 

bendro 

mokinių 

skaičiaus) 

Akcija  „Obuolys vietoje 

cigaretės“ 

 

 

Dalyvavimas pilietinėje akcijoje 

„Atmintis gyva, nes liudija“, 

skirtoje Sausio 13-osios aukoms 

atminti. Dalyvauja 100 proc. 

gimnazijos mokinių. 

 

Pilietinė iniciatyva 

 „Gyvasis tautos žiedas“ 

 

Pilietinė iniciatyva „Vilties 

aitvaras“ 

 

„Mokyklos –

Europos 

Parlamento 

ambasadorės“ 

 

Teisinių žinių 

patikrinimo 

akcija  

„Konstitucijos  

egzaminas“ 

 

 

Klasės 

bendruomenės 

projektas ,, Kur 

gyvena milžinai“. 

 

Šokių projektas 

 „Mama ir aš“ 

 

Projektas 3-4 

klasėms 

„Prisijungusi 

Lietuva“ 

 

Projektas „Fizinis 

aktyvumas – nauda 

sveikatai ir puiki 

Tarptautinis 

projektas „Medžių 

asmens 

sargybiniai“ 

 

Tarptautinis 

projektas 

„Innovate Your 

Dreams 2019“ 

 

 

Tarptautinis 

projektas „Šiaurės 

šalių literatūros 

savaitė“ 

 

Trumpalaikis 

projektas 2 kl. 

mokiniams  

 

 

 

 

„Integruotas 

biologijos ir 

vokiečių kalbos 

mokymas. CLIL

IG@LITAUEN“ 

Netradicinė pamoka 6 

klasėje „Medžio pasas“ 

 

Netradicinė pamoka 5 

klasėje „Bestuburių 

medžioklė“ 

 

Netradicinė pamoka 1 

– oje klasėje 

,,Svečiuojamės 

gamtoje rudenį“ 

 

Netradicinė pamoka 

„Europietiški 

susitikimai“ 
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Socialinė-pilietinė iniciatyva  

„Padovanok nenaudojamų 

vadovėlių aplankų“ 

 

Pilietinė iniciatyva 

„Tolerancijos dėlionė“ 

 

Kalėdinė pagarbos akcija 

„Dovanokime gerumą ir 

džiaugsmą senjorams“ 

 

Kalėdinė pagarbos akcija  

„Dovanokime gerumą ir 

džiaugsmą“ 

 

Pilietinė akcija „Vasario 16-oji - 

laisvės galia“ 

 

Pilietinė iniciatyva ,,Atminties 

kelias“ 

 

Akcija „Žydinti palangė“ 

 

Socialinė pilietinė iniciatyva  

„Aprengtas vadovėlis“ 

 

European CodeWeek akcija 

“IKT IR SPORTAS - MISIJA 

(NE)ĮMANOMA“ 

 

Vietos projektas „Gamtos 

vaikai“ 

 

Pilietinė iniciatyva „Atmintis 

gyva, nes liudija 2020“ 

pramoga“ 

 

Europos Judumo 

savaitė 

 

Vaikų socializacijos 

projektas „Aš – 

kūrėjas“ 

 

Akcija „I-asis 

pusmetis be 

praleistų pamokų“ 

 Netradicinė lietuvių 

kalbos ir literatūros 

pamoka „A. Mackaus 

gyvenimas ir kūryba“ 

 

 

Netradicinė pamoka 

Vytauto Didžiojo karo 

muziejuje. Pirmoji 

pamoka „Kova su 

carizmu. 1831 m. 

sukilimas“. Antroji – 

„Karo maršo garsai“ 

 

Netradicinė pamoka 

Žemaitijoje „Motiejus 

Kazimieras Sarbievijus 

ir Kražiai“ 

 

Netradicinė pamoka - 

konkursas 5-8 kl. 

„Sveiki dantys“ 

 

 

 

Netradicinė pamoka 

Šilutės rajone, pamario 

krašte, kur gyvena ar 

gyveno žvejai, 

pelkininkai, 

laivadirbiai 

 

 

Netradicinė lietuvių 

kalbos ir literatūros 



Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos strateginis planas 2021 – 2024 metams. 

17 
 

TV3 televizijos ir SEB banko 

organizuojamas paramos 

projektas 

 ,,Išsipildymo akcija“ 

 

Socialinis projektas „Planetos 

piliečių globalių taikių pokyčių 

sąjungos“ („Gyvoji planeta“) 

  

Akcija „Pyragų diena“ 

 

Akcija „Knygų Kalėdos 2020“ 

pamoka 

„Apsisprendimas ir 

atsakomybė 

literatūroje ir 

gyvenime“ 

 

 

 

 Išvados: Išvados: mokiniai nenoriai renkasi  projektines veiklas. 60% mokinių įsitraukia į mokyklos neformaliąsias veiklas.  

 

2.5. Planavimo sistema  

 

Gimnazija savo veiklą planuoja atsižvelgdama į veiklos kokybės įsivertinimo išvadas bei rekomendacijas. Rengiamas strateginis planas, metinis veiklos 

planas, ugdymo planas, mokomųjų dalykų ilgalaikiai planai ir pasirenkamųjų dalykų bei dalykų modulių programos, savivaldos institucijų, Vaiko gerovės 

komisijos, bibliotekos, specialiojo ir socialinio pedagogų veiklos planai. Kasdieninė gimnazijos veikla vyksta pagal pamokų ir neformalaus švietimo 

tvarkaraščius. Ūkinės – finansinės veiklos planas, biudžeto išlaidų sąmatos projektas ir asignavimai derinami su gimnazijos taryba, steigėju ir tvirtinami 

gimnazijos direktoriaus. Kiekvienais metais bendruomenei pateikiama gimnazijos finansinės veiklos ataskaita. Planai derinami, siekiama dermės tarp planų 

tikslų ir uždavinių. 

 

2.6. Gimnazijos veiklos įsivertinimas ir vidaus darbo kontrolė  

 

Švietimo kokybės vertinimus sistemingai atlieka gimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė pagal parengtą vidaus įsivertinimo metodiką. Įsivertinimas 

atliekamas naudojantis IQES online sistema. Duomenys teikiami Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai, viešinami gimnazijos svetainėje. Metinių veiklos 

planų, ugdymo planų įgyvendinimo ataskaitos pristatomos gimnazijos bendruomenei. Gimnazijoje vykdoma pedagoginės veiklos priežiūra. Finansinė veikla 

kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka: išankstinė finansinė kontrolė atliekama pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą apskaitos politiką.  
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2.7. Finansiniai ištekliai  

 

Gimnazija finansuojama iš Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšų, valstybės biudžeto lėšų ir spec. tikslinių dotacijų lėšomis.  Papildomos lėšos pritraukiamos iš 

ES projektų finansavimo, rėmėjų ir 2% paramos. Mokykla dalyvauja  respublikiniame edukacinių erdvių kūrimo  projekte, ES projektuose „Gamtos vaikai“, 

„Europarlamento ambasadoriai”.   

 

2.8. Materialiniai ištekliai 

 
Mokyklos pastatas, patalpos, materialinis techninis aprūpinimas atitinka standartus. Reikalinga sporto aikštyno renovacija. Būtina aptverti mokyklos teritoriją. 

Mokykla turi higienos pasą. 

 

2.9. Ryšių sistema  

 

Konfidencialiai tvarkomi mokinių ir mokytojų registrai, NEC sistema KELTAS, pateikiami duomenys švietimo valdymo informacinėje sistemoje ŠVIS. 

Gimnazijoje veikia TELIA laidinis ir bevielis interneto ryšys, BITĖS WIFI ryšys. Kompiuterizuotos administracijos ir mokytojų darbo vietos. Visi 

darbuotojai turi galimybę naudotis interneto paslaugomis. Informacija teikiama elektroniniu paštu, mokyklos internetinėje svetainėje 

https://vilkyskiugimnazija.lt, „Facebook“ paskyroje.  

Gimnazija palaiko glaudžius ryšius su Tauragės apskrities bendrojo lavinimo mokyklomis, rengia kolegialius mokymus, konkursus, konferencijas. 

Palaiko ryšius su Tauragės, Jurbarko, Klaipėdos rajono, Šilutės  švietimo centrais. 
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3. 2016-2020 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

1 tikslas. Siekti visa apimančio, lygiomis galimybėmis grįsto, kokybiško ugdymo unikaliems vaiko gebėjimams plėtoti. 

Priemonė Pasiektas rezultatas Pastabos 

Naudoti individualios pažangos 

stebėjimą dalykinėje sistemoje ir 

klasės auklėtojų veikloje. 

Tobulinti individualios pažangos 

fiksavimo formas. 

Mokinių individuali pažanga buvo tikrinama tris kartus 

per mokslo metus mokiniams pildant savo asmeninį 

pasiekimų lapą ir lyginant kiekvieno mokomojo dalyko 

rezultatus.  

Organizuoti individualūs mokytojų  pokalbiai su 

mokinių tėvais klasėse; dalykų  mokytojų ir  klasės 

auklėtojų bendri pasitarimai. 

Individuali mokinio pažanga įsivertinta; įvertinta, atlikta 

lyginamoji analizė, pateiktos rekomendacijos užsibrėžtų 

rezultatų gerinimui. 

Gauti rezultatai naudoti ugdymo planų tikslų ir 

uždavinių iškėlimui.  

Nuolat buvo tobulinamos mokinio individualios 

pažangos fiksavimo formos. 

Ugdymosi procesas, pritaikytas  kiekvienam mokiniui, 

sudarys galimybę pasiekti geresnių rezultatų. 

Nuolat stebėta, analizuota ir pripažinta kiekvieno 

mokinio pažanga pamokoje. 

 

0,3 balo pakilo pažymio vidurkis. 32% mokinių 

išlaiko testus aukštesniu lygiu. 

2,4,6 ir 8 klasių mokinių standartizuotų testų 

rezultatų palyginimas leidžia daryti išvadą, kad 

mokyklos pasiekiami rezultatai panašūs į 

Respublikos rezultatų vidurkį. 

Deja, tik 13%, geba gerai mokytis įvairiomis 

sąlygomis (savarankiškai). 

70 % mokytojų nurodo silpną mokinių motyvaciją 

mokytis. 

5-7 klasėse yra 13 %  nemotyvuotų mokinių. 

9-12 klasėse - 23% . 

65% pamokų metu atsižvelgiama į mokinių 

mokymosi stilius. 

65%  pamokų  metu stebima, analizuojama ir 

pripažįstama kiekvieno mokinio pažanga. 

 

Teikti mokymosi pagalbą mokiniams 

konsultacijų metu, mokytojams 

mokant už nustatytą konsultacijų 

laikotarpį. 

Teikti specialiojo pedagogo 

rekomendacijas mokytojams, 

mokiniams ir mokinių tėvams. 

Tobulinti  mokymosi pagalbos 

sistemą. 

Mokykloje yra sukurta ir direktoriaus įsakymu 

patvirtinta aiški mokymosi pagalbos teikimo mokiniams 

sistema. Visi dalykų mokytojai, klasės auklėtojai, 

mokyklos Vaiko gerovės komisija, pagalbos mokiniui 

specialistai, mokyklos vadovai laikosi šiame dokumente 

nurodytų susitarimų. 

Teikiama mokymosi pagalba mokiniams konsultacijų 

metu, mokytojams sumokama už nustatytą konsultacijų 

laikotarpį. 

Teikiamos specialiojo pedagogo rekomendacijos 

mokytojams, mokiniams ir mokinių tėvams. 

Mokymosi sunkumų turintiems mokiniams teikiama 

50% mokytojų teigia, kad tėvų požiūris į vaikų 

ugdymą neatsakingas. 

Organizuojama pailgintos darbo dienos grupės 

veikla, kurioje visiems priešmokyklinio, 1–4 klasių 

mokiniams sudaromos sąlygos ruošti namų darbus, 

praleisti laisvalaikį. 

Atlikus 1–4 klasių mokinio mokymosi pasiekimų 

analizę ir išryškėjus mokymosi sunkumams, 

mokinio žinios, gebėjimai vertinami pedagoginėje 

psichologinėje tarnyboje (toliau – PPT). Mokiniui 

skiriama pritaikyta arba individuali mokymo 

programa, pateikiamos rekomendacijos tolimesniam 
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mokytojo padėjėjo pagalba. mokinio ugdymui(si). 

50%  tėvų  teikė pagalbą mokytojams mokinių 

pažinimui. 

Vykdyti išorinį vertinimą. 2017 m. lapkričio 27 – 30 dienomis vykdytas išorinis 

vertinimas. 

 Stiprieji mokyklos veiklos aspektai (trečias lygis): 

1. Gyvenimo planavimas. 

2. Stebėsenos sistemingumas. 

3. Narystė ir bendrakūra. 

4. Aplinkos estetiškumas. 

5. Aplinkos bendrakūra. 

6. Mokymasis ne mokykloje. 

7. Optimalus išteklių paskirstymas. 

8. Pasidalyta lyderystė. 

9. Mokyklos savivalda. 

10. Mokyklos tinklaveika. 

 

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai (antras lygis): 

1. Pažangos pastovumas.  

2. Mokymosi įprasminimas. 

3. Diferencijavimas, individualizavimas, 

suasmeninimas. 

4. Savivaldumas mokantis. 

5. Vertinimo kriterijų aiškumas ir vertinimo įvairovė. 

Parengtas tobulinimo planas, įgyvendinti uždaviniai: 

1.Organizuoti mokytojų kvalifikacijos renginius, 

kolegialų mokymąsi, kuriuose atsispindėtų 

mokymosi proceso individualizavimas ir 

diferencijavimas, mokymasis bendradarbiaujant, 

aktyviųjų mokymosi metodų taikymas. 

2.Ugdymo procese pagrindinį dėmesį skirti mokinių 

mokymuisi, aktyviesiems ugdymo metodams, 

ugdymo turinio individualizavimui ir 

diferencijavimui, suasmeninimui. 

 

 Naudoti elektroninį kaupiamąjį 

vertinimą. 

 Vertinti mokinius kaupiamaisiais 

balais.  

Pamokose taikyti įvairius išmokimo 

stebėjimo būdus, vertinimą, pagrįstą 

konkrečiais vertinimo kriterijais. 

Visi mokytojai naudoja elektronines kaupiamojo 

vertinimo sistemas. 90% mokinių patenkinti 

kaupiamuoju vertinimu. 70% mokinių pagerino savo 

mokymosi pažangą. Mokiniai vertinami kaupiamaisiais 

balais. Pamokose taikomi įvairūs išmokimo stebėjimo 

būdai, vertinimas, pagrįstas konkrečiais vertinimo 

kriterijais. 

Kaupiamasis vertinimas fiksuojamas dienyne 

EDUKA, interneto priemone DoJo, mokiniai kuria 

savo elektroninius aplankus (tinklalapius). 

 65% pamokų  nuosekliai naudojami įvairūs 

vertinimo ir įsivertinimo metodai (pamokų 

stebėjimo protokolai). 
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Naudoti įvairias gabių mokinių 

atpažinimo priemones. 

Vykdyti Gabių ir talentingų vaikų 

ugdymo programą, individualiai 

ruošti  mokinius  konkursams, 

olimpiadoms, konferencijoms, 

varžyboms.   

Plėsti gabių mokinių saviraiškos 

formų įvairovę. 

Mokykloje yra susitarta dėl išskirtinių gebėjimų mokinių 

sampratos, taikomi detalizuoti ir konkretūs šių mokinių 

atpažinimo metodai. Visų dalykų mokytojai nuolat stebi 

mokinius ir, pastebėję išskirtinį gabumą ar polinkį, 

užpildo mokyklos parengtą formą, kurioje 

rekomenduojama nukreipti mokinį atitinkama linkme (į 

muziką, dailę, matematiką, ir t. t.)”. 

Kiekvienais mokslo metais vykdoma Gabių mokinių 

ugdymo programa. Mokiniai dalyvauja respublikiniuose 

konkursuose Olympis, ,,Lietuvos istorijos žinovas“,  

Konstitucijos egzamine, tarptautiniuose Kings, 

,,PANGEA“, Kengūros konkursuose. Dalyvauja visose 

dalykinėse olimpiadose Pagėgių savivaldybėje.  Užima 

prizines vietas. 

Geri mokinių sportiniai pasiekimai: Pagėgių 

savivaldybėje pagal sportinius pasiekimus mokykla yra 

antra savivaldybėje. Aktyvi šaulių būrelio veikla. 

 

70%   mokinių dalyvauja olimpiadose, konkursuose, 

konferencijose. 

 

Savivaldybės, respublikiniuose ir tarptautiniuose 

konkursuose, olimpiadose užimamos prizinės vietos. 

Prizinės vietos skelbiamos gimnazijos tinklalapyje 

vilkyskiugimnazija.lt. 

 

Mokiniai skatinami ne tik  gerai mokytis, bet ir 

ieškoti savęs realizavimo sričių: renkami 

gimnazistai nominacijai  “Metų sėkmė“. 

Organizuojamas konkursas “100 dešimtukų”. 

 Vesti tarpdalykines integruotas 

pamokas.  

 Vesti netradicines pamokas 

netradicinėse aplinkose. 

 

Vedamos tarpdalykinės integruotos, netradicinės 

pamokos netradicinėse aplinkose.   

 Dalijamasi gerąja patirtimi vedant atviras pamokas. Per 

mokslo metus mokytojai vidutiniškai veda 0,1% atvirų 

pamokų. 

Vestos pamokos mokiniams suteikia ne tik dalykinių, 

bet bendrųjų kompetencijų, leidžia kūrybiškai ir 

kokybiškai ugdyti mokinius netradicinėse aplinkose. 

Vedamos tarpdalykinės integruotos pamokos. Per 

mokslo metus mokytojai vidutiniškai rengia 0,5% 

integruotų pamokų. 

Vedamos netradicinės pamokos netradicinėse aplinkose. 

Per mokslo metus mokytojai vidutiniškai 2% mokomojo 

dalyko pamokų veda netradicinėse aplinkose. 

 

Pamokų stebėjimo protokolai, publikuojamos 

pamokos internetiniame metodiniame tinklalapyje 

Debesų klasė. 
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Didinti mokinių mokymosi 

motyvaciją ir pasitikėjimą 

individualizuojant  ugdymo turinį. 

 Pritaikyti ugdymo turinį pagal 

mokinių gebėjimus ir poreikius. 

Kiekvienais metais rugsėjo mėnesį klasių vadovai 

nustato mokinių mokymosi stilius ir pristato klasėje 

dėstantiems mokytojams. 

Rašydami teminius planus, mokytojai pritaiko ugdymo 

turinį (mokymo, mokymosi ir vertinimo būdus) 

individualiems mokinių poreikiams. 

Darbas pamokoje organizuojamas  taip, kad kiekvienas 

mokinys pasiektų kuo geresnių rezultatų. Pagal savo 

poreikius mokiniai renkasi neformaliojo švietimo 

būrelius. Mokiniai mokomi vertinti klasės draugų, 

grupės ir įsivertinti savo mokymąsi ir rezultatus. 

Individualizuojamas  ugdymo turinys didina mokinių 

mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą. Ugdymo turinys 

pritaikomas pagal mokinių gebėjimus ir poreikius. 

65% pamokose mokiniai geba pasirinkti tinkamus 

mokymosi būdus. 

 

Tik 12%  mokinių dalyvauja projektinėse veiklose. 

65%  pamokų  mokytojai taiko ugdymo turinio 

diferencijavimą, individualizavimą ir suasmeninimą 

(stebėtų pamokų protokolai). 

Mokytojai susistemina  ir atnaujina ugdymo  

programas. 

Organizuotas seminaras „Kaip gali mokytojas padėti 

vaikui išmokti mokytis: savivaldus ir 

personalizuotas mokymasis“. 

2 tikslas. Kurti pagarba ir pasitikėjimu grindžiamą mokyklos bendruomenės kultūrą.   

  

Didesnį dėmesį skirti bendrajai 

elgesio kultūrai mokykloje. 

Kasmet buvo organizuojami tradiciniai ir netradiciniai 

renginiai, popietės, akcijos. 

Skaityti pranešimai klasių vadovams. 

Pravesti gyvenimo įgūdžių užsiėmimai klasių valandėlių 

metu. 

Prevencinės diskusijos. 

Atliktas tyrimas. 

Pravestos dorinio ugdymo  (etikos) pamokos, skirtos 

gerinti bendrąją elgesio kultūrą. 

Pravestos integruotos pamokos, ugdančios kultūringą 

elgesį, tolerantiškus tarpusavio santykius. 

Pravesti individualūs pokalbiai su mokiniais. 

Įvairių užsiėmimų metu buvo skatinami tolerantiški, 

geranoriški, pagrįsti pagarba, pasitikėjimu mokinių, 

mokytojų  tarpusavio santykiai. 

Mokiniai ugdėsi bendrąsias kompetencijas renginių, 

„Tolerancijos diena“, Veiksmo savaitė „Be patyčių“, 

„Draugystės mėnuo“, „Draugo diena“, 

„Tarpusavio bendravimas“, „Pasaulinė jaunimo 

diena“, „Mokyklinis gyvenimas – ne vien 

pamokos“. 

„Sėkminga pamoka – geri mokinių ir mokytojo 

santykiai“, „Bendravimas be pykčio“. 

„Mūsų jausmai“, „Aš šitaip nesielgčiau“, 

„Didžiausia gyvenimo vertybė: šeima, bendravimas, 

draugystė“, „Kas yra konfliktas – sprendimo būdai“. 

,,Bendravimas ir mūsų  tarpusavio santykiai“, 

„Mano mintys, jausmai, nuotaikos“ . 

„Patyčių mastas gimnazijoje“. 

„Mokėti bendrauti“, „Būti tolerantiškiems“, 

„Mandagiai diskutuoti“, „Pagarbus požiūris ir 

elgesys“. 
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konkursų, disputų metu ne tik dalyvaudami, bet ir 

stebėdami kitus, buvo formuojamos  žmogiškosios 

vertybės. 

 

 Į mokyklos renginius įtraukti kuo 

daugiau gimnazijos bendruomenės 

narių. 

Į mokyklos renginius įtraukiama kuo daugiau 

gimnazijos bendruomenės narių.  

Net 78%  mokinių  nori ir moka bendrauti, 

bendradarbiauti, dalyvauti bendrose veiklose, prisiimti 

atsakomybę už veiklą mokykloje. 17% dalyvauja 

savanorystės veiklose. 33% dalyvauja būreliuose.  

20 %  mokinių tėvų nedalyvauja mokyklos gyvenime. 

Apie 50 %  mokinių dalyvauja neformaliajame švietime. 

Gimnazijos internetinis puslapis, Facebook paskyra. 

 Vykdyti patyčių prevencijos 

programą. 

Vykdytos patyčių prevencijos programos: ,,Zipio 

graugai“, ,,Antras žingsnis“, ,,Obuolio draugai“, 

,OLWEUS“. Mokyklos tinklalapyje veikia “Patyčių 

dėžutė”. 

Užtikrinamas vaikų saugumas ir užimtumas. 

Sumontuotos vaizdo stebėjimo kameros. 

 Vykdant projektus gerinti mokyklos 

interjerą ir eksterjerą. 

Mokinių projektiniai darbai gerina mokyklos interjerą ir 

eksterjerą. Strateginio plano įgyvendinimo laikotarpiu 

buvo įvykdyta 12 metinių projektinių darbų, skirtų 

gimnazijos aplinkoms atnaujinti.  

Prieš šventes organizuojamos trumpalaikių projektų 

dienos šventinei nuotaikai kurti. 

 

Darbų aprašymai yra gimnazijos metodiniame 

tinklalapyje „Debesų klasė“. 

Mokiniai didžiuojasi savo darbais, fotografuoja ir 

dalijasi socialiniuose tinkluose. 

 Ieškoti rėmėjų mokyklos interjerui ir 

eksterjerui gerinti. 

 

 

Gimnazijai teikė finansinę paramą kuriant mokyklos 

interjerą ir eksterjerą Vilkyškių pieninė, firmos 

,,Krimeltė“, ,,Fortakas“. 

Mokinių tėvai, mokiniai, mokyklos darbuotojai 

talkina kuriant ugdymosi aplinkas. 

3 tikslas. Bendraujant ir bendradarbiaujant su ugdymo įstaigos steigėju ir socialiniais partneriais gerinti mokyklos materialinę bazę. 

Kiekvieną kabinetą aprūpinti 

multimedijos projektoriumi. 

Ieškoti fondų, suteikiančių galimybę 

per projektinę veiklą praturtinti 

mokyklos materialinę bazę. 

 Aprūpinti gamtos mokslų bei 

technologijų kabinetus priemonėmis 

laboratoriniams ir praktikos 

Kiekvienas kabinetas aprūpintas projektoriumi. 

Turtinama mokyklos materialinė bazė šiuolaikinėmis 

ugdymo priemonėmis: kiekvienas mokytojas aprūpintas 

nauju kompiuteriu; mokytojų kambariuose ir skaitykloje 

atnaujinti spausdintuvai-kopijuokliai, grotuvai, vaizdo 

kameros, planšetės. 

Gamtos mokslų bei technologijų kabinetai aprūpinti 

naujomis priemonėmis laboratoriniams ir praktikos 

Materialinė mokyklos bazė užtikrina kokybišką 

ugdymosi aplinką. 
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darbams atlikti. 

Įrengti saugią sporto salę. 

Aprūpinti mokyklą sportiniu 

inventoriumi. 

darbams atlikti. 

Atnaujinta sporto salė, mokyklos katilinė, įrengta 

mokyklos valgykla, ant mokyklos stogo įrengta Saulės 

jėgainė. 

4 tikslas. Motyvuoti mokytojus siekti visokeriopo profesinio tobulinimosi, užtikrinančio kokybišką ugdymą 

 

Dalyvauti nuotoliniuose seminaruose 

internetinėje erdvėje. 

Organizuoti bendrus seminarus su 

gimnazijos skyriumi bei kitomis 

savivaldybės ugdymo įstaigomis. 

 Vykdyti kabinetų apžiūrą 

 skiriant finansinę paramą. 

Esant galimybei mokėti už kabineto 

priežiūrą pagal turimas mokinio 

krepšelio lėšas.  

Organizuoti kasmetines metodines 

konferencijas. 

Dalintis patirtimi respublikinėse ir 

tarptautinėse konferencijose. 

Vesti atviras pamokas gimnazijos ir 

savivaldybės pedagoginei 

bendruomenei. 

Mokytojai dalyvauja nuotoliniuose seminaruose 

internetinėje erdvėje. 

Suorganizuoti bendri seminarai su gimnazijos skyriumi 

bei kitomis savivaldybės ugdymo įstaigomis. 

Vykdoma kabinetų apžiūra skiriant finansinę paramą. 

Esant galimybei mokama už kabineto priežiūrą pagal 

turimas mokinio krepšelio lėšas. 

Gerosios patirties sklaida atvirų pamokų metu 

institucijoje, savivaldybėje, respublikoje. 

Suorganizuotos dvi respublikinės metodinės 

konferencijos.  

Dalinamasi patirtimi respublikinėse ir tarptautinėse 

konferencijose. 

Vedamos atviros pamokos gimnazijos, savivaldybės, 

regiono pedagoginei bendruomenei. 

Kiekvienas mokytojas kvalifikacijos tobulinimui 

skyrė vidutiniškai 10 dienų per metus. 

56,7% pedagogų skaitė pranešimus savivaldybės, 

regiono, respublikinėse konferencijose.  

20% pedagogų vedė seminarus savo mokykloje.  

36,7% pedagogų vedė atviras pamokas mokyklos 

bei savivaldybės pedagogams. 

95% pedagogų vykdė integruotus mokomuosius 

projektus bei rengė metodines priemones. Metodinė 

medžiaga patalpinta ,,Debesų klasėje“. 70 % 

mokytojų naudojasi metodiniu duomenų banku; 

40% mokytojų nuolat turtina metodinį duomenų 

banką. 

 Neformaliojo ugdymo šokio būrelių 

pasiūla. 

Neformaliojo ugdymo dramos būrelių 

pasiūla. 

Neformaliojo ugdymo šokio ir dramos programas vykdė 

pradinio ugdymo specialistai. 

Neformaliąją šokio ugdymo programą gimnazijoje 

vykdė Šilutės NVŠ ,,Kubana“. 
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4. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ANALIZĖ 

 

4.1. Plačiojo gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai 2019-2020 m. m. 

 

Aukščiausios vertės 

                                               

 Mokytojai Mokiniai Tėvai Bendras 

2.1 - Ugdymo(-si) tikslai 3.2 3,3 3,4 3,4 

2.2 - Ugdymo planai ir tvarkaraščiai 3,6 3,3 3,4 3,4 

2.5 - Ugdymo(-si) organizavimas 3,4 3,3 3,5 3,4 

4.4 - Veikimas kartu 3,3 3,3 3,5 3,4 

4.8 - Nuolatinis profesinis tobulėjimas 3,5 3,2 3,4 3,4 

 

Žemiausios vertės 

 Mokytojai Mokiniai Tėvai Bendras 

1.1 - Asmenybės tapsmas 3 3,2 3,4 3,2 

2.7 - Ugdymas mokyklos gyvenimu 3,1 3,1 3,3 3,2 

2.9 - Mokinių įsivertinimas 3 3,3 3,4 3,2 

3.1 - Įranga ir priemonės 3,1 3,3 3,3 3,2 

3.4 - Mokymasis be sienų 3,3 3,2 3,1 3,2 

3.5 - Mokymasis virtualioje aplinkoje 3,3 3,1 3,2 3,2 

4.1 - Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 3,2 3,2 3,3 3,2 

4.2 - Lyderystė 3,2 3 3,1 3,1 

4.7 - Kompetencija 3,2 3,1 3,4 3,2 

 

 

Įsivertinimo rezultatai pagal rodiklius 
 

Sritis Tema Kokybės įvertinimas (vidutinė vertė) 

1. Rezultatai 1.1 - Asmenybės tapsmas 3,2 

1.2 - Mokinio pasiekimai ir pažanga 3,3 
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1.3 - Mokyklos pasiekimai ir pažanga 3,3 

2. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys 2.1 - Ugdymo(-si) tikslai 3,4 

2.2 - Ugdymo planai ir tvarkaraščiai 3,4 

2,3 -  Orientavimasis į mokinių poreikius 3,3 

2.4 - Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas 3,3 

2.5 - Ugdymo(-si) organizavimas 3,4 

2.6 - Mokymasis 3,3 

2.7 - Ugdymas mokyklos gyvenimu 3,2 

2.8 - Vertinimas ugdymui 3,3 

2.9 - Mokinių įsivertinimas 3,2 

3 - Ugdymo(-si) aplinkos 3.1 - Įranga ir priemonės 3,2 

3.2 - Pastatas ir jo aplinka 3,3 

3.3 - Aplinkų bendrakūra 3,3 

3.4 - Mokymasis be sienų 3,2 

3.5 - Mokymasis virtualioje aplinkoje 3,2 

4 - Lyderystė ir vadyba 4.1 - Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 3,2 

4.2 - Lyderystė 3,1 

4.3 - Mokyklos savivalda 3,3 

4.4 - Veikimas kartu 3,4 

4.5 - Bendradarbiavimas su tėvais 3,3 

4.6 - Mokyklos tinklaveika 3,3 

4.7 - Kompetencija 3,2 

4.8 - Nuolatinis profesinis tobulėjimas 3,4 

 

 

Blogiau įvertintos                                            Gerai įvertintos 
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4.2. SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių)analizė 

 
Stiprybės Silpnybės Galimybės Grėsmės 

Teikiamos konsultacijos visiems 

mokiniams.  

Mokytojos padėjėjos tiesioginė 

pagalba silpnai besimokantiems 

mokiniams.  

Dalis mokinių sėkmingai dalyvauja 

olimpiadose, konkursuose, 

konferencijose .  

Gimnazijos mokinių NMPP 

rezultatai ne mažesni už Respublikos 

vidurkį. 

Dauguma mokinių sėkmingai 

išlaiko brandos egzaminus ir PUPP. 

Mokiniai yra miesto ir šalies 

olimpiadų, konkursų dalyviai ir 

prizinių vietų nugalėtojai. 

Mokiniai aktyviai dalyvauja 

gimnazijos meninėje, sportinėje ir 

projektinėje veikloje. 

Veikia vidinės ir išorinės informacijos 

kaupimo ir skleidimo sistema.  

Gimnazijoje veikia pagalbos mokiniui 

sistema. 

Geras estetinis gimnazijos vidaus 

vaizdas. 

Mokyklos vadovai dalyvauja  kartu su 

mokytojais įvairiose darbo grupėse. 

Bendrai planuojama  mokyklos 

veikla. 

Didelis dėmesys skiriamas mokytojų  

profesiniam tobulėjimui. 

Dalis mokinių nemotyvuoti ir negeba 

savarankiškai mokytis. 

Dalies tėvų neatsakingas požiūris į 

vaikų ugdymą. 

Ugdymą apsunkina nuotolinis 

mokymasis. 

Mažai mokinių dalyvauja projektinėse 

veiklose. 

Žema mokinių (didžiosios dalies) 

kultūra, drausmės stoka pamokoje ir 

pertraukose. 

Materialinė bazė (pvz.: mokinių 

suolai, kėdės, sporto inventorius ir 

kt.). 

Didelė dalis mokiniams skirta 

kompiuterinė technika jau sena 

(informatikos kabinete, skaitykloje). 

 

 

Mokinių poreikius tenkinanti ugdymo 

karjerai veikla. 

Nuoseklesnis pagalbos specialistų 

darbas su mokiniais. 

Bendravimo su tėvais formų paieška. 

Dalyvavimas tarptautiniuose, 

respublikiniuose, savivaldybės ar 

mokykloje sukurtuose projektuose. 

Savivaldos stiprinimas mokykloje. 

Vieningas taisyklių ir susitarimų 

laikymasis. 

Galimybė dalyvauti įvairiuose 

seminaruose. 

Galimybė mokytis ugdymosi sode, 

muziejuje ir kitose erdvėse. 

Menkstančios pamatinės šeimos 

vertybės ir silpnėjanti mokinių 

mokymosi motyvacija. 

Neadekvatus mokinių teisių ir pareigų 

suvokimas. 

Mokytojo autoriteto mažėjimas. 

Sudėtingos gyvenimo sąlygos (tėvai 

užsienyje, turi žalingų įpročių). 

Nekokybiškas interneto ryšys 

atokiose gyvenamosiose vietovėse. 

Neprognozuojama šalies švietimo 

politika. 
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Mokiniai ir jų tėvai teigiamai vertina 

gimnazijos pasiekimus. 

 

 

 

4.3. Strateginės išvados 

 

Gimnazijos bendruomenei siekiant ugdyti nuolat besimokantį, vertybes puoselėjantį, sėkmės siekiantį pilietį,  

per artimiausius 4 metus mokiniai, tėvai, pedagogai ir vadovai, atsižvelgdami į SSGG analizę, turėtų siekti: 

1. Gerinti mokinių mokymosi pasiekimus,  nuosekliai stiprinant mokymosi paradigmą ir akcentuojant mokinių individualią pažangą. 

2. Ieškoti efektyvesnių bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo formų. 

3. Efektyviau panaudoti jau sukurtas ir dar kuriamas ugdymo(si) aplinkas. 

4. Skatinant mokinių lyderystę ir didinant mokymosi be sienų galimybę,  įtraukti juos į tarptautinius, respublikinius, savivaldybės ir mokyklos projektus. 

5. Skatinant mokinių motyvaciją, ieškoti patrauklių virtualių mokymosi aplinkų, saviraiškos galimybių. 

6. Sukurti veiksmingą, teisiškai pagrįstą tėvų atsakomybių už vaiko mokymąsi, lankomumą, elgesio stiprinimo sistemą. 

 

 

 
5. MOKYKLOS STRATEGIJA 

 

 

5.1. Gimnazijos vizija, misija, prioritetai  

 

VIZIJA 

Moderni, kaitai atvira gimnazija, ugdanti nuolat besimokantį, vertybes puoselėjantį, sėkmės siekiantį pilietį.  

 

MISIJA 

Gimnazija sudaro sąlygas įgyti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo išsilavinimą saugioje aplinkoje, augti asmenybei, 

atskleisti savo individualumą, ugdytis nuolatinio mokymosi poreikį. 

 

FILOSOFIJA 

,,Žmogus nėra aritmetinis vidurkis“ Johanesas Bobrovskis 

 

VERTYBĖS 
PAGARBA + BENDRADARBIAVIMAS + ATSAKOMYBĖ + KŪRYBINGUMAS = TOBULĖJIMAS 
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5.2. Strateginės kryptys, tikslai ir uždaviniai  
 

I STRATEGINĖ KRYPTIS 

Veiksmingo ir kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas. 

1.1. Tikslas. Tobulinti ugdymo(si) proceso organizavimą.  

Uždaviniai: 

1.1.1.Įtraukti mokinius į aktyvų mokymosi procesą, taikant šiuolaikines technologijas bei tikslingus ugdymo(si) metodus. 

1.1.2. Stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją ir savivaldų mokymą(si).  

1.1.3. Ugdyti individualias mokinio bendrąsias kompetencijas, siekiant nuolatinės asmeninės pažangos. 

1.2.Tikslas. Telkiant gimnazijos bendruomenę, gerinti ugdymo(si) kokybę.  

Uždaviniai: 

1.2.1.Stiprinti mokinių individualios akademinės pažangos stebėjimą ir įsivertinimą pamokoje. 

1.2.2.Gerinti šeimos ir gimnazijos bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant aukštesnių ugdymo(si) rezultatų.  

1.2.3. Efektyvinti socialinę pedagoginę ir psichologinę pagalbą mokiniui. 

1.3. Tikslas. Puoselėti funkcionalią ir dinamišką ugdymo(si) aplinką. 

Uždaviniai: 

1.3.1.Tobulinti gimnazijos edukacinių erdvių ergonomiškumą ir funkcionalumą.  

1.3.2.Plėtoti ugdymo(si) be sienų formas ir būdus.  

1.3.3. Stiprinti materialinę mokymosi bazę.   

II STRATEGINĖ KRYPTIS 

 Asmenybės ūgties ir lyderystės stiprinimas. 

2.1.Tikslas. Skatinti bendruomenės iniciatyvas įgyvendinant gimnazijos veiklos pokyčius  

Uždaviniai: 

2.1.1. Plėtoti pasidalytąją lyderystę gimnazijoje. 

2.1.2. Kurti ir palaikyti  pozityvius santykius mokyklos bendruomenėje. 

2.2. Tikslas. Užtikrinti saviraiškaus gimnazijos bendruomenės gyvenimo sąlygas.  

Uždaviniai: 

2.2.1. Puoselėti gimnazijos kultūrą ir tradicijas, tautinį paveldą. 

2.2.2. Atvirai, nuosekliai dalintis informacija bei patyrimais su bendruomene ir visuomene. 
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5.3. Priemonės uždaviniams įgyvendinti 

 

Strateginė kryptis. 

Veiksmingo ir kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas. 
1. Tikslas. Gerinti ugdymo(si) proceso organizavimą.  

Uždaviniai Priemonė Planuojamas rezultatas Pasiekimo 

laikas 

 

Atsakingi Numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

1.1.Įtraukti mokinius 

į aktyvų mokymosi 

procesą, taikant 

šiuolaikines 

technologijas bei 

tikslingus (ugdymo(si) 

metodus 

1.1.1. Paraiškų dalyvavimui 

tarptautiniuose projektuose 

teikimas. 

Gimnazijos mokiniai – 5 % – 

tarptautinių projektų dalyviai. 

2021-2024 

m.  

Administracija Žmogiškieji 

ištekliai 

1.1.2. Dalyvavimas 

respublikiniuose projektuose. 

Gimnazijos mokiniai (apie 20%) – 

respublikinių projektų dalyviai. 

2021-2024 

m. 

Administracija, 

dalykų 

mokytojai 

 

Mokinio krepšelio 

ir 2% lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

1.1.3.Efektyvus skaitmeninio 

turinio naudojimas ugdyme. 

Efektyvus skaitmeninių mokymo 

priemonių kūrimas ir panaudojimas, 

koncentruojantis ne vien į 

akademinių žinių perteikimą, bet ir į 

šiuolaikinio žmogaus skaitmeninių 

kompetencijų ugdymą. 

100% mokytojų susipažinę su 

naujausia SMP metodika ir taiko ją 

50% savo pamokų. 

 

2021-2024 

m. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, klasių 

vadovai, dalykų 

mokytojai 

Mokinio krepšelio 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

1.1.4.Gimnazijoje  turimų 

išteklių racionalaus panaudojimo 

pamokos kokybei gerinti 

priežiūra. 

Visa informacinių technologijų 

įranga ir kitos mokymo priemonės 

yra prieinamos mokiniams ir 

mokytojų naudojamos. Sudarytos 

galimybės jomis naudotis pamokose 

ir neformalaus ugdymo 

užsiėmimuose. 

2023-2024 

m. 

 

Gimnazijos 

veiklos 

įsivertinimo 

grupė 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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1.2. Stiprinti mokinių 

mokymosi motyvaciją 

ir savivaldų 

mokymą(si).  

 

1.2.1. Mokinių mokymosi 

motyvacijos stiprinimo sistemos 

gimnazijoje sukūrimas. 

Kryptingas ir nuoseklus mokinių 

mokymosi motyvacijos stiprinimas 

įgalins 60% mokinių pagerinti 

asmeninę pažangą. 

 

2021-2024 

m. 

Administracija, 

klasių vadovai, 

mokytojai 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

1.2.2.Integruotų pamokų, 

integruotų projektų ir kitų 

integralių ugdomųjų veiklų 

vykdymas. 

50 % mokinių dalyvauja projektinėje 

veikloje. 

2021-2024 

m. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

dalykų 

mokytojai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

1.2.3. Mokėjimo mokytis 

kompetenciją paveikių 

ugdymo(si) strategijų taikymas 

pamokose ir palankių sąlygų 

savivaldžiam mokymuisi 

sukūrimas. 

Savivaldžio mokymosi gebėjimus 

pamokoje demonstruoja 50-60 proc. 

mokinių.  

2021-2024 

m. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

dalykų 

mokytojai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

1.2.4. Grįžtamojo ryšio strategijų 

pamokoje naudojimas ir 

tobulinimas. 

Paveikus grįžtamasis ryšys didina 

mokymosi motyvaciją ir skatina 

siekti asmeninės pažangos bei 

ugdytis mokėjimo mokytis 

kompetenciją. Tam pritaria 80% 

mokinių. 

2021-2024 

m. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

dalykų 

mokytoja 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

1.2.5. Gimnazijos bendruomenės 

diskutavimas mokymosi 

motyvacijos temomis.  

Formuojama dialogo kultūra. Aptarti 

veiksniai, sąlygojantys mokinio 

motyvaciją mokytis, su tėvais 

aptartos jų galimybės įsitraukti į 

pagalbą mokantis. 

2021-2024 

m. 

Metodinė taryba Žmogiškieji 

ištekliai 

1.2.6. Mokinių mokymosi 

mokytis kompetencijos tyrimas. 

Daugiau nei 60% pamokų vyrauja 

mokymosi paradigma. Daugiau nei 

60% mokinių kelia ir įgyvendina 

tikslus. Mokymąsi, kaip vertybę, 

pripažįsta daugiau kaip 60% 

besimokančių mokinių. 

2023-2024 

m. 

Gimnazijos 

veiklos 

įsivertinimo 

grupė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

1.2.7.  Sąmoningos mokinių 

drausmės ir gero elgesio kultūros 

Klasėse ir mokykloje sukurtas ir 

puoselėjamas palankus emocinis 

2021-2024 

m. 

Administracija, 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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stiprinimas. klimatas mokytis. Visi mokiniai žino 

ir laikosi aiškių, teisingų ir visuotinių 

mokymosi sutarties reikalavimų ir 

kultūringai elgiasi. Be pateisinamos 

priežasties praleistų pamokų, 

tenkančių vienam mokiniui sumažės 

5%. 

1.3. Ugdyti 

individualias mokinio 

bendrąsias 

kompetencijas, 

siekiant nuolatinės 

asmeninės pažangos. 

 

1.3.1.Visą gyvenimą išliekančio 

sveikos gyvensenos poreikio 

ugdymas. 

80%  mokinių dalyvaus fizinį 

aktyvumą skatinančiose veiklose. 

50%  mokinių rinksis sveiką 

gyvenimo būdą. 

Apdovanojimų viešinimas.  

2022-2024 

m. 

Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

1.3.2. Mokinių skatinimas 

dalyvauti olimpiadose, 

konkursuose, akcijose, 

projektuose, kūrybinėse 

dirbtuvėse gimnazijoje ir už jos 

ribų. 

Lavinamas mokinių kūrybiškumas, 

sudaromos sąlygos mokinių 

saviraiškai, skatinamas pažintinis 

aktyvumas, stiprinami 

komunikaciniai  gebėjimai, ugdoma 

lyderystė ir bendruomeniškumas. 

2021-2024 

m. 
Administracija, 

dalykų 

mokytojai, soc. 

pedagogė 

2% ir rėmėjų lėšos 

 

1.3.3.Meno renginių 

organizavimas. 

Lavinamas mokinių kūrybiškumas, 

sudaromos sąlygos mokinių 

saviraiškai, skatinamas pažintinis 

aktyvumas, stiprinami 

komunikaciniai  gebėjimai, ugdoma 

lyderystė ir bendruomeniškumas. 

 

2021-2024 

m. 

 

Administracija, 

dalykų 

mokytojai, soc. 

pedagogė 

2% ir rėmėjų lėšos 

1.3.4. Mokomųjų dalykų bendrų 

projektų, dalykinių savaičių 

organizavimas. 

Plėtojama projektinė veikla kaip 

integralus dalykinių ir bendrųjų 

kompetencijų ugdymo įrankis.  

2022-2024 

m. 

Administracija, 

dalykų 

mokytojai 

Mokinio krepšelio 

ir 2% lėšos , 

žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas Siekiamas rezultatas 

Mokinių, pasiekusių pagrindinį mokymosi pasiekimų lygį (proc.).  50% 

Mokinių, pasiekusių aukščiausią mokymosi pasiekimų lygį (proc.). Nuo 11,5% pasiekti 15% 



Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos strateginis planas 2021 – 2024 metams. 

33 
 

Mokinių, dalyvaujančių projektinėje veikloje, dalis (proc. ). 80% 

Rajoninių olimpiadų ir konkursų prizininkų skaičius per metus Nuo 12 prizininkų pasiekti 15 

Savivaldaus mokymosi pamokoje gebėjimus demonstruojančių mokinių dalis (proc.). 60% 

Be pateisinamos priežasties praleistų pamokų, tenkančių vienam mokiniui, skaičiaus 

mažėjimas (proc). 

5% 

 

 

2.Tikslas. Telkiant gimnazijos bendruomenę, gerinti ugdymo(si) kokybę. 

 

Uždaviniai Priemonė Planuojamas rezultatas Pasiekimo 

laikas 

 

Atsakingi Numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

2.1. Stiprinti mokinių 

individualios 

akademinės pažangos 

stebėjimą ir 

įsivertinimą 

pamokoje. 

 

2.1.1.Saviugdos ir savianalizės 

priemonių naudojimo plėtra. 

Sukurtas ir tikslingai naudojamas 

skaitmeninis saviugdos aplankas. 

2021-2024 

m. 

Pavaduotoja 

ugdymui, 

dalykų 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.1.2.Kiekvieno mokinio 

individualios akademinės 

pažangos stebėjimo, matavimo ir 

fiksavimo sistemos įgyvendinimas, 

analizė, naujų strategijų paieška. 

Organizuota mokinių pažangos 

įgyvendinimo stebėsena. Visi 

mokytojai per pamokas skatina 

mokinius įsivertinti savo pasiekimus, 

naudojant įvairias strategijas.  

70% mokinių moka įsivertinti ir 

vertinti kitų darbą. Pažanga bus 

atpažįstama, įrodoma, pripažįstama, 

mokiniui ji teiks augimo džiaugsmą. 

2021-2024 

m. 

Gimnazijos 

vadovai, dalykų 

mokytojai, 

klasių vadovai,  

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.1.3.Individualios mokinių  

pažangos nuoseklius analizavimas.  

2-3 kartus per mokslo metus 

mokytojų tarybos posėdžiuose  

analizuojami mokinių mokymosi 

rezultatai, kurie padeda nustatyti 

mokinių ugdymosi sunkumus,  

gerina mokymosi rezultatus. 

2021-2024 

m. 

Gimnazijos 

vadovai, dalykų 

mokytojai, 

klasių vadovai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.2. Gerinti šeimos ir 

gimnazijos 

bendravimą ir 

bendradarbiavimą, 

2.2.1. Efektyvios informacijos 

sklaidos organizavimas ir bendrų 

su tėvais veiklų skatinimas. 

Dauguma tėvų domisi individualia 

vaiko pažanga ir ugdymosi 

rezultatais, palaiko nuolatinį ryšį su 

mokytojais ir švietimo pagalbos 

2021-2024 

m. 

Administracija, 

klasių 

auklėtojai, 

švietimo 

Žmogiškieji 

ištekliai 



Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos strateginis planas 2021 – 2024 metams. 

34 
 

siekiant aukštesnių 

ugdymo(si) rezultatų.  

 

specialistais. Sudarytos galimybės 

tėvams teikti pasiūlymus, padėti  juos 

įgyvendinti. 

pagalbos 

specialistai, 

mokytojai 

2.2.2.Tėvų susirinkimų 

organizavimas.  

 Per mokslo metus organizuojami ne 

mažiau kaip  2 klasės ir 1 bendras 

tėvų susirinkimai. Tėvai tampa ne tik 

pasyviais stebėtojais, bet ir patys 

įsitraukia į mokyklos gyvenimą, 

dalyvauja  renginiuose, išvykose. 

Įgyvendinant šiuolaikinio ugdymo 

nuostatas, atsižvelgiama į jų 

nuomones. 

2021-2024 

m. 

Administracija, 

klasių vadovai  

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.2.3.Gimnazijos bendruomenės 

tradicijų puoselėjimas, kultūrinės 

bei socialinės savimonės 

formavimas. 

Visa gimnazijos bendruomenė kuria 

teigiamą mikroklimatą. Skatinami 

tolerantiški, geranoriški, pagrįsti 

pagarba, pasitikėjimu mokinių, 

mokytojų bei tėvų tarpusavio 

santykiai. 

2021-2024 

m. 

Administracija, 

klasių vadovai, 

mokinių taryba 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.2.4. Paskyros „Tėvų švietimas“. 

mokyklos interneto svetainėje 

sukūrimas. 

80% tėvų gaus pedagoginių ir 

psichologinių žinių, padedančių 

sėkmingai bendrauti ir 

bendradarbiauti su vaiku, teikti 

mokymosi pagalbą. 

2021-2024 

m. 

IKT 

koordinatoriai, 

mokytojai, 

klasių vadovai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.3. Efektyvinti 

socialinę pedagoginę 

ir psichologinę 

pagalbą mokiniui. 

 

2.3.1. Mokinių mokymosi 

gebėjimų, ir elgesio problemų 

identifikavimas. 

1. Tiriamoji veikla yra kryptinga ir 

nuosekli. 

Kasmet atlikti 2-3  tyrimus pagalbos 

mokiniui efektyvumo,  psichologinio 

klimato gerinimo, gabių ir specialių 

poreikių vaikų ugdymo  klausimais. 

Kryptingai vykdomas taikomų 

prevencinių priemonių 

veiksmingumo vertinimas. Tyrimo 

rezultatai pristatomi bendruomenei 

kartu su rekomendacijomis, kaip 

spręsti problemas. 

2021-2024 

m. 

Soc. pedagogė, 

VGK nariai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.3.2. Mokytojų ir mokinių tėvų 

apklausų vykdymas dėl švietimo 

pagalbos organizavimo 

mokiniams. 

2022-2024 

m. 

Gimnazijos 

veiklos 

įsivertinimo 

grupė 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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2.3.3.Gyvenimo įgūdžių ir patyčių 

prevencijos programų vykdymas. 

Mokiniai tobulina SE kompetenciją, 

geba priimti tinkamus sprendimus, 

spręsti konfliktus: 5–10 proc. 

sumažėja patyčių atvejų. 

2021-2024 

m. 

Socialinė 

pedagogė, 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 1 ir 2 tikslų įgyvendinimo pažanga matuojama pagal pateiktus rezultato vertinimo kriterijus: 

 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas  Siekiamas rezultatas 

Mokinių, gebančių stebėti ir į(si)vertinti dalykines kompetencijas pamokoje, dalis (proc.). 70% mokinių gebės objektyviai įsivertinti, 

geriau supras mokymosi procesą, mokymosi 

būdus ir savo mokymosi poreikius. 
Kiekvieno mokinio individualios pažangos aptarimas su tėvais (proc. nuo mokinių skaičiaus). 100% 

Pamokų, kuriose vyrauja vertinimo procedūros, teikiančios informaciją pačiam mokiniui apie jo 

mokymosi kokybę (proc. nuo stebėtų pamokų). 
Pažangos vertinimas bus apie 20 % 

veiksmingesnis. 
Mokinių, padariusių individualią pažangą (proc). 5-10% pagerės mokinių mokymosi kokybė. 
Mokinių ir mokinių tėvų, gerai ir labai gerai vertinančių gimnazijos indėlį į mokinių pasiekimus, 

dalis (proc.). 
70% 

Mokinių, kuriems suteikta socialinė pedagoginė ir psichologinė pagalba, pagal poreikį dalis (proc.). Konsultacijas lanko mokiniai pagal poreikį. 

 

3.Tikslas. Užtikrinti ugdymosi aplinkų pritaikymą ir paveikų panaudojimą šiuolaikiniam ugdymui(si). 
 

Uždaviniai Priemonė Planuojamas rezultatas Pasiekimo 

laikas 

 

Atsakingi Numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

3.1.Tobulinti 

gimnazijos 

edukacinių erdvių 

ergonomiškumą ir 

funkcionalumą. 

3.1.1.Tinkamas langų užtamsinimo 

įrengimas kabinetuose ir klasėse. 

Sukurta jauki, estetiška, šiuolaikiška 

ugdymosi aplinka atitinka Geros 

mokyklos koncepcijos reikalavimus. 

2022-2024 

m. 

Administracija Savivaldybės ir 

rėmėjų lėšos 

3.1.2. Poilsiui ir fiziniam 

aktyvumui skirtų erdvių pastate ir 

gimnazijos teritorijoje įrengimas. 

70% mokytojų ugdymosi priemones 

bei aplinkas panaudoja veiksmingai 

ir kūrybiškai. Dauguma mokinių 

aktyviai dalyvauja kuriant viešąsias 

mokyklos erdves. 

2021-2024 

m. 

Administracija, 

mokytojai, 

mokiniai 

Savivaldybės ir 

rėmėjų lėšos 

3.1.3.Ugdymosi sodo erdvių  

kūrimo tęsimas, jų  funkcionalumo 

Bus sukurtos, įrengtos dar bent 4 

erdvės, lauko klasė. Pamokas 

2021-2024 

m.  

Administracija, 

mokytojai 

Rėmėjų lėšos  
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didinimas. netradicinėse erdvėse. 

3.1.4. Pradinio ugdymo skyriaus 

poilsio erdvių atnaujinimas  ir 

modernizavimas.  

Sudarytos sąlygos vaikams įdomiai, 

judriai leisti pertraukas, panaudoti 

erdves ugdymui(si). 

2021-2024 

m. 

Administracija, 

mokytojai  

Rėmėjų lėšos  

3.1.5. Gimnazijos išmaniosios 

erdvės sukūrimas ir naudojimas. 

Sukurta erdvė, kurioje dirba pradinių 

klasių mokytojai ir  dalykininkai, 

suinteresuoti veikti šiuolaikiškai, 

atsižvelgiant į mokinių poreikius ir 

dabarties reikalavimus. Kiekvienas 

mokinys, turėdamas prieigą prie IT 

bei naudodamasis skaitmeniniais 

ištekliais, vadovaujamas mokytojo, 

turės platesnes kūrybinės raiškos 

galimybes. 

2021-2024 

m. 

Administracija, 

mokytojai 

MK lėšos 

3.2.Plėtoti ugdymo(si) 

be sienų formas ir 

būdus. 

3.2.1.  Netradicinių pamokų 

įvairiose gimnazijos ugdymo  

erdvėse vedimas. 

Ne mažiau kaip 2% pamokų 

mokytojai veda kitose erdvėse.  

2021-2024 

m. 

Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai 

3.2.2. Integruotų tarpdalykinių 

pamokų vedimas. 

Ne mažiau  0,5% pamokų  mokytojai 

veda integruodami su kitais dalykais.  

2021-2024 

m. 

Mokytojai  Žmogiškieji 

ištekliai 

3.3. Stiprinti 

materialinę 

mokymosi bazę. 

3.3.1. Informatikos ir skaityklos 

kompiuterinės įrangos 

atnaujinimas ir modernizavimas. 

Sudarytos sąlygos mokiniams 

tikslingai naudotis e-mokymosi 

erdve, vyks kokybiškas mokinių 

pasiekimų testavimas. 

Dauguma mokinių naudodamiesi e-

mokymosi erdve skaitykloje gilins 

įvairių dalykų žinias. 

Administra

cija 

2021-2024 m. MK lėšos, SL 

lėšos, rėmėjų 

parama 

3.3.2. Gamtos mokslų kabinetų 

aprūpinimas naujomis mokymo 

priemonėmis. 

Patirtinio ugdymo plėtojimas. 

Mokytojai organizuoja pamokas 

pagal šiuolaikinę mokymosi 

paradigmą. Dauguma mokinių geba 

kelti hipotezę, planuoti ir atlikti 

eksperimentą, daryti išvadas. 

Administra

cija 

2021-2024 m. MK lėšos, 

Europos 

Sąjungos lėšos 

3.3.3.  Sporto ugdymo kokybės, 

sveikos ir saugios ugdymo ir 

Gimnazijos infrastruktūros 

turtinimas: gimnazijos stadiono 

Administra

cija 

2021-2024 m. SL lėšos, 

Europos 
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sportavimo aplinkos užtikrinimas. renovacija, sporto priemonių 

atnaujinimas. Kiekvienų atostogų 

metu sudarytos galimybės naudotis 

sporto erdvėmis. 

Sąjungos lėšos 

3.3.4.Saugios ir funkcionalios 

ugdymosi erdvės ikimokyklinio 

ugdymo ugdytiniams sukūrimas.  

Gimnazijos vidiniame kieme įrengta 

poilsio, judėjimo, ugdymosi aplinka 

ikimokyklinio amžiaus vaikams. 

Administra

cija 

2021-2024 m. SL lėšos, rėmėjų 

parama 

3.3.5. Estetiškai tvarkingos ir 

patrauklios teritorijos aplinkos 

užtikrinimas. 

Gimnazijos techninio inventoriaus 

atnaujinimas. 

Administra

cija 

2021-2024 m. SL lėšos, 

Europos 

Sąjungos lėšos 

 

1.3. Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal pateiktus rezultato vertinimo kriterijus: 

 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas Siekiamas rezultatas 

Veiksmingai taikomų mokymosi be sienų formų ir būdų įvairovė (formų 

skaičius). 

Ne mažiau 15 formų ir metodų. 

Ugdymo aplinkų šiuolaikiškumą ir naudojimo veiksmingumą gerai ir labai 

gerai vertinančių gimnazijos mokinių ir mokytojų dalis (proc.). 

80% 

Atnaujinta IKT bazė (įsigyta nauja kompiuterinė įranga). Įgyvendinimas pagal poreikį 80%. 

 

 

Strateginė kryptis 

 
Asmenybės ūgties ir lyderystės stiprinimas 

 

1. Tikslas. Skatinti bendruomenės iniciatyvas įgyvendinant gimnazijos veiklos pokyčius. 

 
Uždaviniai Priemonė Planuojamas rezultatas Pasiekimo 

laikas 

 

Atsakingi Numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

1.1. Plėtoti 

pasidalytąją 

lyderystę 

1.1.1. Mokinių įtraukimas į  

 respublikinius ir tarptautinius 

projektus. 

10-15 proc. mokinių dalyvauja 

projektinėje veikloje. Skatinama 

lyderystė, kūrybiškumas, mokinių 

2021-2024 

m. 

Administracija, 

dalykų 

mokytojai, MT 

MK lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 
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gimnazijoje 

 

 

 

iniciatyvumas ir saviraiška. 

1.1.2. Bendruomenės  dalyvavimas 

įsivertinant veiklos kokybę ir 

planuojant veiklas. 

70 proc. bendruomenės narių įsitraukia 

į vertinimą. Susiformavusi solidari, 

atvira kaitai bendruomenė.  

2021-2024 

m. 

Administracija, 

veiklos 

įsivertinimo 

grupė, MT, GT, 

mokinių taryba 

Žmogiškieji 

ištekliai 

1.1.3.Aktyvi  gimnazijos savivaldų 

veikla, sudarant sąlygas visų 

bendruomenės narių lyderystei 

vystytis gimnazijoje ir už jos ribų. 

Visiems bendruomenės nariams 

suteikiama laisvė rodyti iniciatyvą, 

prisiimti atsakomybę už iniciatyvas, 

sprendimus ir jų įgyvendinimą.   

2021-2024 

m. 

Administracija, 

GT, MT, 

mokinių taryba 

Žmogiškieji 

ištekliai 

1.1.4. Pagal numatytus ir iš anksto 

paskelbtus kriterijus organizuojami 

geriausių rezultatų pasiekusios 

klasės konkursai. 

Mokslo metų pabaigoje išrenkama ir 

apdovanojama geriausių rezultatų per 

mokslo metus pasiekusi klasė. Stiprėja 

klasių bendruomenės. 

2021-2024 

m. 

Administracija, 

mokinių taryba, 

metodinė taryba 

Žmogiškieji 

ištekliai, rėmėjų 

parama 

1.2. Kurti ir 

palaikyti  

pozityvius 

santykius mokyklos 

bendruomenėje 

 

1.2.1. Organizuojami disputai, 

renginiai, akcijos, skatinantys 

gimnazijos bendruomenės narių 

pagarbius santykius, toleranciją, 

pasitikėjimą ir geranoriškumą. 

Pagerėja daugiau nei 50 proc. 

gimnazijos mokinių bendravimo 

kultūra. 

2021-2024 

m. 

Administracija, 

GT,  MT, 

mokinių taryba 

Žmogiškieji 

ištekliai, rėmėjų 

parama 

1.2.2.Ugdoma bendroji mokinių 

kultūra, siekiant jų pozityvaus 

bendravimo su bendraamžiais bei 

mokytojais. 

Dorinio ugdymo mokytojai skirs 

didesnį dėmesį bendravimo įgūdžių 

ugdymui. Klasių auklėtojai plėtos SEU 

klasių valandėlių metu. 

2021-2024 

m. 

Dorinio 

ugdymo 

mokytojai, 

klasių auklėtojai 

MK lėšos 

1.2.3. Organizuojamos mokinių, 

mokytojų, mokinių tėvų kūrybinių 

darbų parodos gimnazijos erdvėse 

ir už gimnazijos ribų. 

Parengtos bent 2 gimnazijos 

bendruomenės narių kūrybinių darbų 

parodos, skatinama saviraiška ir 

kūryba. 

2021-2024 

m. 

Administracija, 

klasių auklėtojai 

Žmogiškieji 

ištekliai, rėmėjų 

parama 

1.2.4.Stiprinamas gimnazijos 

savivaldos institucijų ir 

bendruomenės narių rezultatyvus 

bendradarbiavimas. 

Sukurtos ir nuolat atnaujinamos 

gimnazijos tvarkos. Sukurtos ir 

tobulinamos gimnazijos bendruomenės 

narių skatinimo priemonės. 90 proc. 

bendruomenės narių laikosi tvarkų ir 

susitarimų. Sustiprėja priklausymo 

bendruomenei ir didžiavimosi 

gimnazija jausmas. 

2021-2024 

m. 

Administracija, 

GT, MT, 

mokinių taryba 

Žmogiškieji 

ištekliai, rėmėjų 

parama 
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1 tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal pateiktus rezultato vertinimo kriterijus: 

 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas Siekiamas rezultatas 

Veiklų, projektų, skatinančių mokinių kūrybiškumą ir lyderystę, skaičius per metus. Ne mažiau 10. 

Gimnazijos bendruomenės dalis, dalyvaujanti veiklos kokybės įsivertinime (proc.). 70% 

Gimnazijos bendruomenės dalis, kuri didžiuojasi savo gimnazija ir jaučiasi saugi joje 

(proc.). 

75% 

 

 

2. Tikslas. Užtikrinti saviraiškaus gimnazijos bendruomenės gyvenimo sąlygas 
 

Uždaviniai Priemonė Planuojamas rezultatas Pasiekimo 

laikas 

 

Atsakingi Numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

2.1. Puoselėti gimnazijos 

kultūrą ir tradicijas, 

tautinį paveldą. 

 

 

 

2.1.1. Gimnazijos bendruomenę 

buriančių tradicinių renginių, 

kalendorinių ir valstybinių 

švenčių,  konkursų, parodų  

organizavimas, naujų veiklos 

formų inicijavimas. 

Gimnazijoje organizuojami 

tradiciniai renginiai, kalendorinių ir 

valstybinių švenčių, žymių datų 

minėjimai. 85% mokinių dalyvauja 

šiuose renginiuose. Skatinamas 

mokinių, mokytojų, būrelių vadovų 

kūrybiškumas, išbandomos naujos 

saviraiškos formos. Mokiniai 

motyvuojami kurti, tobulėti, 

atskleisti ir realizuoti savo talentus 

bei gebėjimus, įsivertinti savo 

pasiekimus platesniame kontekste.  

2021-2024 

m. 

Administracija, 

mokytojai, 

klasių vadovai, 

būrelių vadovai, 

Mokinių taryba 

Žmogiškieji 

ištekliai, rėmėjų 

lėšos 

2.1.2 Etnografinės ir edukacinės 

veiklų gimnazijos etnografijos 

muziejuje vykdymas. 

Muziejuje vedamos netradicinės 

pamokos ir neformaliojo ugdymo 

užsiėmimai. Renkama ir sisteminama 

etnografinė  medžiaga, kuri yra 

pristatoma gimnazijos bendruomenei 

ir savivaldybės ugdymo įstaigoms. 

Muziejų aplanko gimnazijos svečiai 

ir buvę mokiniai. 

2021-2024 

m. 

Muziejaus 

vadovas 

Žmogiškieji 

ištekliai, rėmėjų 

lėšos 
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2.2. Atvirai, nuosekliai 

dalintis informacija bei 

patyrimais su 

bendruomene ir 

visuomene 

2.2.1. Gimnazijos 

bendruomenės ir visuomenės  

informavimas apie gimnazijos 

gyvenimą internetiniame 

puslapyje, internetiniame 

metodiniame tinklalapyje 

Debesų klasė, Facebook 

paskyroje, skelbimuose ir 

spaudoje. 

Visi bendruomenės nariai ir 

suinteresuota visuomenė laiku gauna 

aiškią ir konstruktyvią informaciją, 

gali realizuoti savo idėjas, gerėja 

bendradarbiavimas ir sklaida. 

2021-2024 

m. 

Gimnazijos 

bendruomenė, 

internetinio 

puslapio 

administratorius  

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.2.2. Seminarų, kursų, mokymų 

informacijos ir patirties  sklaida. 

Ne mažiau kaip 60% mokytojų 

vykdo kvalifikaciniuose renginiuose 

gautos informacijos sklaidą, dalijasi 

metodine medžiaga ir ją pritaiko 

savo pamokose. 

2021-2024 

m. 

Administracija, 

dalykų 

mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.2.3.Patirties sklaida 

metodinėse konferencijose. 

15% pedagogų dalyvauja ir dalijasi  

patirtimi savivaldybės, apskrities, 

respublikos ir tarptautinėse 

metodinėse konferencijose. 

2021-2024 

m. 

Administracija, 

dalykų 

mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal pateiktus rezultato vertinimo kriterijus: 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas Siekiamas rezultatas 

Gimnazijos bendruomenės dalis, dalyvaujanti gimnazijos renginiuose(proc.). 70% 

Pedagogų, vykdžiusių metodinę sklaidą, dalis (proc.). Ne mažiau 60% 

 


