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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

2017-2019 m. gimnazijos strateginio plano pagrindu parengtas 2018 m. gimnazijos veiklos planas. 

Strateginio plano prioriteto – ugdymo kokybės – įgyvendinimui buvo keliamas tikslas pagerinti 

ugdymosi rezultatus. Šio tikslo įgyvendinimui numatyti 3 uždaviniai:  

 ugdyti mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimus;  

 tobulinti individualios pažangos pamatavimą; 

 siekti aukštesnių akademinių rodiklių.  

Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymui taikytos strateginiame plane numatytos priemonės 

(projekto „Skaitykime drauge“ įgyvendinimas, mokinių susitikimų su rašytojais bei mokinių 

raštingumo konkursų organizavimas) įgyvendintos 100 proc.  

Mokinių individualios pažangos pamatavimui numatyta parengti individualios pažangos 

pamatavimo tvarkos aprašą ir jį taikyti. Gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė 

parengė aprašą bei elektroninio dienyno Tamo platformą (platformos panaudojimas pažangos 

vertinimui atidėtas 2019 m. pradžiai).  

Akademinių rodiklių gerinimui numatytos 3 priemonės: dalykinių savaičių, intelektualių renginių 

organizavimas bei CLIL metodo taikymas. Priemonė „Dalykinių savaičių organizavimas“ 

įgyvendinta 70 proc., nes iš numatytų 3 savaičių per metus, suorganizuotos 2. Priemonės 

„Intelektualių renginių organizavimas“ įgyvendinimo rodiklį viršijome 4 kartus, nes vietoje 

numatytų 3 renginių per metus suorganizuoti 11, 3 iš jų – tarpmokykliniai. Įgyvendindami 

Erasmus+ projektą buvome numatę sistemingai taikyti CLIL metodą 4 ir 7 klasėse kartą per mėnesį 

kiekvienoje iš jų pravedant po vieną CLIL pamoką. Šios priemonės įgyvendinimo rodiklį viršijome 

dvigubai pravedę 39 CLIL (kalbų ir ne kalbų mokytojų) pamokas minėtose klasėse. 

Apibendrinant šio tikslo – pagerinti ugdymo rezultatus – įgyvendinimo sėkmę reikėtų įvardinti, jog 

mokinių pažangumo rodiklis 2017-2018 m. m. išaugo 4 proc.  

Strateginio plano prioriteto – partnerystė – įgyvendinimui buvo keliami du tikslai: tobulinti 

bendradarbiavimą su tėvais ir plėsti tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybes. 

Bendradarbiavimo su tėvais tobulinimui numatyti 2 uždaviniai: tikslingas tėvų įtraukimas į 

ugdymo proceso planavimą ir organizavimą bei tėvų švietimo organizavimas.  

Pirmojo uždavinio įgyvendinimui suplanuotos dvi priemonės: tėvų vedamos pamokos/užsiėmimai 

bei tėvų dalijimasis profesine patirtimi. Priemonė „Tėvų vedamos pamokos“ įgyvendinta 70 proc., 

nes iš numatytų ne mažiau 3 užsiėmimų skirtinguose koncentruose per metus įvyko 2.  

Priemonė „Tėvų dalijimasis profesine patirtimi“ įgyvendinta 67 proc.  

Planuojant tėvų šveitimą numatyta tėvams suorganizuoti ne mažiau 2 užsiėmimų/paskaitų per 

metus. Priemonė įgyvendinta organizuojant pozityvios tėvystės mokymus, kuriuos sudarė 4 

užsiėmimai po 3 valandas. 

Tikslo plėsti tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybes įgyvendinimui iškelti 2 uždaviniai: 

stiprinti tarpmokyklinį bendradarbiavimą bei tobulinti viešųjų ryšių strategiją.  

 



Tarpmokyklinio bendradarbiavimo stiprinimui numatyta plėtoti partnerystę su kitomis 

mokyklomis užmezgant ne mažiau vienų naujų ryšių per metus. Priemonė įgyvendinta 100 proc.  

Taip pat planuota per metus suorganizuoti ne mažiau nei po vieną tarpmokyklinį renginį mokiniams 

ir mokytojams. Šios priemonės įgyvendinimas viršytas 4 kartus, nes vietoje numatytų 2 renginių 

įvyko 9.  

Viešųjų ryšių strategijos tobulinimui numatytos 2 priemonės: už viešuosius ryšius atsakingos darbo 

grupės suformavimas ir jos veikla, taip pat – informacijos apie gimnaziją viešinimas už gimnazijos 

ribų.  

Pirmoji priemonė įgyvendinta iš dalies: direktoriaus įsakymu sukurta darbo grupė, tačiau šiai 

grupei planuotų veiklų  įgyvendinimas atidėtas 2019 m.  

Informacijos apie gimnaziją viešinimo priemonė įgyvendinta 100 proc. – Vilniaus rajono 

savivaldybės internetinėje svetainėje publikuota 12 straipsnių (numatyta ne mažiau nei viena 

publikacija per mėnesį).   
 

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. Tobulinti 

mokinių 

individualios 

pažangos stebėseną 

Patobulinta 

gimnazijos 

mokinių 

individualios 

pažangos 

pamatavimo 

sistema, kurią 

taikant sėkmingiau 

organizuojamas 

ugdymo procesas, 

mokiniai dažniau 

patiria mokymosi 

sėkmę 

Parengtas ir taikomas 

gimnazijos mokinių 

individualios pažangos 

pamatavimo tvarkos 

aprašas, gimnazijos 

pažangumo rodiklis 

išaugo 3 proc. 

Direktoriaus įsakymu 

sukurta Individualios 

pažangos pamatavimo 

tvarkos aprašo 

rengimo darbo grupė, 

parengtas  

Individualios mokinio 

pažangos  pamatavimo 

tvarkos aprašas  bei 

individualios pažangos 

pamatavimui skirta 

elektroninio dienyno 

Tamo platforma. 

Gimnazijos 

pažangumo rodiklis  

2018 m. išaugo 4 proc. 

1.2. Tobulinti tėvų 

(globėjų) švietimą 

Tėvai (globėjai) 

šviečiami 

aktualiomis vaikų 

ugdymo temomis, 

vyksta glaudesnis 

gimnazijos ir tėvų 

bendradarbiavimas 

Organizuotos bent dvi 

paskaitos, kuriose 

dalyvavo ne mažiau 25 

proc. tėvų (globėjų) 

Dalyvavome VšĮ 

„Vaikų ir paauglių 

socialinis centras“ 

įgyvendinamame 

projekte 

„Kompleksinės 

paslaugos Vilniaus 

rajono šeimoms“.  

Organizuoti 

„Pozityvios tėvystės 

mokymai“ 1-7 kl. 

mokinių tėvams. Įvyko 



4 užsiėmimai po 3 val. 

dalyvavo 15 tėvų. 

1.3. Pagerinti 

gimnazijos 

edukacinę aplinką 

Įrengti papildomą 

ugdymo erdvę 

Įrengta ugdymo 

proceso organizavimui 

nauja edukacinė erdvė 

Įrengta papildoma 

pradinio ugdymo 

klasė, įrengta nauja 

erdvė pusę dienos 

dirbančiai 

priešmokyklinio 

ugdymo grupei bei 

popietiniams  

pailgintos grupės 

užsiėmimams. 

Gimnazijos patalpų 

trūkumo klausimas 

svarstytas gimnazijos 

taryboje, dėl 

problemos sprendimo 

raštu kreiptasi į 

Vilniaus rajono 

savivaldybę 

1.4. Įgyvendinti LR 

Darbo kodekso bei 

etatinio mokytojų 

darbo apmokėjimo 

nuostatas 

Parengti tvarkos 

aprašus, personalo 

veiklą ir darbuotojų 

darbo santykius, 

etatinį mokytojų 

darbo apmokėjimą 

reglamentuojančius 

dokumentus 

Atnaujintos gimnazijos 

darbo tvarkos taisyklės, 

parengti ir patvirtinti 

pareigybių sąrašai, 

darbuotojų pareigybių 

aprašymai, darbuotojų 

veiklos vertinimo 

aprašas, darbo 

apmokėjimo tvarkos 

aprašas atitinka teisės 

aktų nustatytus 

reikalavimus 

Direktoriaus įsakymu 

patvirtintos atnaujintos 

gimnazijos darbo 

tvarkos taisyklės, 

parengti ir patvirtinti 

pareigybių sąrašai, 

darbuotojų pareigybių 

aprašymai, darbuotojų 

veiklos vertinimo 

aprašas, darbo 

apmokėjimo tvarkos 

aprašas 

1.5. Organizuoti 

mokinių pažintinę 

veiklą, stiprinančią 

pilietines ir dvasines 

vertybes 

Formuojamos 

mokinių dvasinės 

vertybės, ugdomas 

tautiškumas 

Organizuoti renginiai 

bei išvykos, kiekvienas 

mokinys dalyvavo bent 

4 gimnazijos 

renginiuose 

Suorganizuoti 4 

pilietiškumo bei 

tautiškumo skatinimui 

skirti renginiai visiems 

gimnazijos 

mokiniams:  
Laisvės gynėjų dienos minėjimas 
„Mes prisimename, kodėl esame 

laisvi...“, atkurtos Lietuvos 

šimtmečio renginys „Nusilenkt 
noriu Tau žemai“, Kovo 11 

minėjimui skirtas renginių ciklas, 

Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
100-ečio minėjimas. 

Suorganizuoti 2 

mokinių dvasinių 

vertybių ugdymui 

skirti renginiai visiems 

gimnazijos 

mokiniams: 
„Savaitė BE PATYČIŲ“ ir 

tolerancijos dienos minėjimas 
„Tolerancijos raktas“. 



Suorganizuotos 32 

Lietuvos, jos istorijos, 

tautos papročių ir 

tradicijų pažinimui 

skirtos edukacinės 

ekskursijos (1-4 kl. 18, 

5-10 kl. 14), 

pasinaudojant 

Kultūros paso 

programa visi 1-4 kl. 

mokiniai dalyvavo 

edukacijoje „Liubavo 

malūnininkas“ 

Liubavo malūne 

 


