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I. PRAĖJUSIŲ METŲ MOKYKLOS VEIKLOS ANALIZĖ 

 

Sidabravo mokyklos 2014 m. Veiklos programoje numatyti tikslai buvo gerinti ugdymo kokybę, stiprinti mokinių sveikatą. 

Pirmajam tikslui pasiekti numatyti du uždaviniai: ugdomąją veiklą orientuoti į vaiko kūrybiškumo ugdymą, stiprinti klasės auklėtojo vaidmenį 

ugdymo procese. 

Siekiant tikslingo ir efektyvaus visų ugdyme dalyvaujančiųjų tobulėjimo mokykloje buvo pasirinktas institucinio tobulinimosi kelias (mokytojai, 

administracijos nariai ir mokiniai dalyvavo projektuose), siekiant ugdymo kokybės gerinimo. Mokytojai tobulino savo kompetencijas, dalyvaudami 

šiuose mokykloje vykdytuose projektuose: ,,Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams II etapas“ (Ugdymo plėtotės 

centras); ,,Virtualios mokymosi aplinkos (ITS LEARNING arba MOODLE) naudojimas ugdyme“ (Švietimo informacinių technologijų centras); 

,,Kūrybinių partnerysčių“ projektas (Ugdymo plėtotės centras); ,,Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“ (Lietuvos meno kūrėjų asociacija). 

Visi mokytojai siekė ugdyti mokinių kūrybiškumą. Mokytojų tarybos posėdyje „Metodų, skatinančių mokinių kūrybiškumą, taikymas pamokose“ 

aptarti mokymo(si) metodai, skatinantys mokinių kūrybiškumo ugdymą pamokose, neformaliojo švietimo užsiėmimuose, nagrinėti kūrybingos 

asmenybės ypatumai: gebėjimas greitai susivokti naujose situacijose, atskleisti reiškinių ryšius, pasirengimas (nusiteikimas) rizikai, impulsyvumas, 

veržlumas, laisvės siekimas, nuomonių nepriklausomybė, polinkis „žaisti“, humoras, imlumas, originalumas, mokėjimas koncentruoti dėmesį, 

reiklumas, mokėjimas surasti problemą. Kūrybiškai dirbančių mokytojų klubo nariai dalijosi  gerąja patirtimi apie kūrybiško mokymosi metodų 

taikymą kasdieniniame darbe, apie tai, kaip padėti vieni kitiems įveikti iškylančius iššūkius ir diegti atvirumo bei refleksijos kultūrą mokykloje.  

Kūrybinio mąstymo ugdymui svarbi ir fizinės aplinkos, mokymosi priemonių kokybė ir įvairovė. Svarbu, kaip tikslingai išnaudojamos integruotos 

mokymosi erdvės (biblioteka, informaciniai centrai ir kt.). Dalis istorijos pamokų vyko mokyklos istorijos muziejuje. Mokiniams organizuotos išvykos 

į Šiaulių dramos teatrą (spektakliai „Madagaskaras“, Baltoji drobulė“, kt.), kino teatrą (filmas pagal J. Radvano „Radviliadą“), Šiaulių patologijos 

muziejų, Stasio Gvildžio gamtos muziejų, vyko pamoka Sidabravo ambulatorijoje, netradicinė pamoka „Išlaidų išorinei namo renovacijai 

skaičiavimas“ Sidabravo miestelyje, integruota lietuvių k. ir muzikos pamoka partizanų bunkeryje Mėnaičiuose. Mokytojai diferencijuoja klasės ir 

namų užduotis, veda integruotas pamokas (lietuvių kalbos ir muzikos pamoka 12 kl. mokiniams „Partizanų kūryba, partizanų dainos. Broniaus 

Krivicko poezija“, istorijos, lietuvių literatūros ir muzikos pamoka 12 kl. „Ir visus mus vienodus Dievas sukūrė“, ekonomikos, matematikos, prancūzų 

kalbos ir dorinio ugdymo pamoka „Savarankiško gyvenimo pradžia“), taiko netradicinius mokymo metodus: darbą grupėse, poroje, diskusijų, projekto 

metodus. 

Mokiniai turėjo galimybę susitikti su tūkstantmečio Odisėjos XI etapo jachtos „Ambersail“ kapitonu P. Kovu, alpinistu V. Vitkausku, banko 

„Swedbank“ Asmeninių finansų instituto direktore O. Bložiene, žurnalistu P. S. Krivicku, dalyvauti skrabalininko R. Šilinsko, dainininkės 

S. Trimakaitės, trimitininko D. Vyšniausko koncertuose ir pasikalbėti su atlikėjais. Mokykloje vyko dailininko V. Zarėkos netradicinė pamoka, 

Sidabravo Švenčiausios Trejybės bažnyčioje vyko pamoka „Gvido Areciečio natų rašymo sistemos taikymas liturgijoje“. Kūno kultūros užsiėmimai 

organizuojami ne tik mokyklos teritorijoje, bet ir miestelio sporto bazėje bei gamtoje. 

Mokykloje yra 6 interaktyvios lentos (matematikos kab., fizikos kab., istorijos kab., lietuvių kalbos kab., prancūzų kalbos kab., dailės kab.); 

interaktyvus projektorius (informacinių technologijų kab.); 22 daugialypės terpės projektoriai; veikia belaidžio (Wi-Fi) interneto tinklas. Iš viso yra 90 

kompiuterių, visi jie yra prijungti prie interneto. Nešiojamų kompiuterių yra 17. Mokytojai gali pasinaudoti 117 įvairių mokomųjų kompiuterinių 

programų. Metodinės tarybos posėdyje „Modernių mokymo priemonių naudojimas pamokoje“ buvo pristatytas tyrimas „IT poveikis mokinių 

mokymosi motyvacijai skatinti“. Tikslingas, tinkamu laiku ir efektyvus IT kaip mokymo metodo ir priemonės naudojimas turi teigiamos įtakos 



mokinių mokymosi motyvacijai, kuria modernias ugdymo(si) aplinkas, ugdymo turinį papildo autentiška medžiaga ir daro teigiamą įtaką ugdymo 

rezultatų kaitai. 

Gimnazijoje nuolat vyksta gerosios patirties sklaida naudojant skaitmenines priemones. 

Mokytojų tarybos posėdyje aptarta klasės auklėtojų veikla gerinant lankomumą ir mokymosi motyvaciją. Pristatytas pranešimas apie klasės 

auklėtojo vaidmenį šiuolaikinėje mokykloje ir Sidabravo mokyklos mokinių pamokų lankomumo ataskaita bei nelankymo prevencija 2011-2014 

metais. Akcentuotas be pateisinamos priežasties praleistų pamokų skaičiaus mažėjimas.  Klasių auklėtojai pasidalijo patirtimi gerinant lankomumą ir 

mokymosi motyvaciją, pateikė siūlymus šiai veiklai tobulinti. 

Antrajam tikslui pasiekti buvo numatyti trys uždaviniai: sudaryti sveikas ir saugias mokymosi sąlygas, gilinti sveikatos žinias, formuoti fizinio 

aktyvumo įgūdžius. 

Olimpinio ugdymo turinys integruotas į mokomuosius dalykus. Sveikatos ugdymas mokykloje apėmė ne vien mokymo ir mokymosi  turinį, bet ir 

visą mokyklos gyvenimą: jos bendrą atmosferą, santykių mikroklimatą, ugdymo proceso organizavimo ypatumus, neformalųjį ugdymą, mokyklos 

bendruomenės narių santykius, ryšius su vietos bendruomene, tausojantį santykį su gamtine aplinka. Į bendras sveikatinimo veiklas įsitraukė visa 

mokyklos bendruomenė: bendras sportavimas, mankštinimasis, iškylavimas, sveiko maisto mugių rengimas. Vertinant sportinę veiklą (kūno kultūros 

pamokų, sportuojančių mokinių, sporto varžybų ir renginių skaičių, papildomo ugdymo valandų skyrimą kūno kultūrai, olimpinio ir kilnaus elgesio 

sporte idėjų populiarinimą, mokyklos sporto bazę, inventorių ir kt.) mokyklai „Sportiškiausios mokyklos“ konkurse vidurinių mokyklų/gimnazijų 

grupėje atiteko I-oji vieta. 

Mokykloje daug dėmesio 2014 m. skirta mokymosi motyvacijai stiprinti, pasitikėjimui savimi ugdyti. Mokykloje yra parengta (direktoriaus 2013-

12-31 įsakymas Nr. V1-224) mokinių skatinimo tvarka, kuri sėkmingai taikoma mokykloje. Jos pagrindu skatinami ne tik gerai besimokantys ar gerai 

lankantys mokyklą mokiniai, bet nuolat stebimas ir įvertinamas mokinių iniciatyvumas, bendravimas ir bendradarbiavimas, pagalba vienų kitiems ir 

miestelio bendruomenei, visa, kas ugdo bendražmogiškąsias vertybes. Mokiniai skatinami pagyrimo raštais, atminimo dovanėlėmis. Nominacija 

„Gerumo spindulėlis“ įteikiama kiekvienos klasės vienam mokiniui už aktyvų dalyvavimą mokyklos veikloje, geranorišką, nuoširdų bendravimą su 

mokyklos bendruomenės nariais. Įsteigtos nominacijos „Metų mokinys“, „Metų sveikuolis“. Kazimiero Masilionio premija (įsteigė vietos verslininkas) 

– 5000 Lt kasmet skiriama vienam abiturientui už akademinius rezultatus. Geriausiai pamokas lankančioms klasėms du kartus per metus 

organizuojamos įvairios ekskursijos. 

Mokykloje vykdomos šios emocinės prevencinės programos: 

„Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“ integruota į mokomuosius dalykus ir vykdoma pagal 

sudarytą planą. 

Mokykla, kartu su asociacija „Mentor Lietuva“, nuo 2014 metų lapkričio mėnesio, 6 klasėje, pradėjo įgyvendinti programą „Gyvai“. 

Programos pagrindinis tikslas – suteikti vaikams gyvenimo įgūdžių, reikalingų sveikai gyventi ir nepradėti vartoti tabako, alkoholio ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų.  

Mokyklos mokiniai aktyviai dalyvavo „Temidės“ konkurse. Visa veikla skiriama kenksmingų ir psichiką veikiančių medžiagų – buitinių cheminių 

medžiagų, vaistų, alkoholio, tabako, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų – vartojimo prevencijai vykdyti. Konkurso tikslas – vykdyti 

mokinių ankstyvąją teisės pažeidimų, psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, smurto prevenciją; skleisti teisines žinias; ugdyti mokinių teisinį 

sąmoningumą, supratimą apie teisinę sistemą. 

6-7 klasių mokiniai dalyvavo Navi Homins organizacijos piešinių konkurse „Nerūkymo diena“. Radviliškio policijos komisariato Nepilnamečių 

reikalų skyriaus organizuotame fotografijos konkurse „Pasirinkau ir neabejoju“ dalyvavo 9a klasės mokinė Orinta Bondzinskaitė.  



Siekiant pagarbos kitam ir kitokiam organizuota Tolerancijos savaitė. 4-12 klasių mokiniai kūrė Tolerancijos knygą, kuri 

padovanota mokyklos bibliotekai. 

Tarptautinės žmonių su negalia dienos proga mokyklos specialiųjų poreikių mokiniams organizuota išvyka į Raudondvario žirgyną ir Beinoravos 

amatų centrą. Mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje „Žirgų terapija“, Beinoravos amatų centre susipažino su audėjos, kepėjos darbu. 

Vykdoma smurto ir patyčių prevencija. Organizuotas prevencinis renginys-integruota pamoka 9-10 klasių mokiniams netradicinėje 

aplinkoje „Smurtas artimoje aplinkoje“. Pamoką vedė Radviliškio rajono policijos komisariato Prevencijos poskyrio pareigūnas Aivaras Kardašius, 

Radviliškio parapijos bendruomenės paslaugų centro pavaduotoja socialinėms reikmėms Žydrūnė Plungienė ir centro psichologė Vaida 

Vaivadaitė. Veiksmo savaitės „Be patyčių“ renginiuose rinkome geriausius klasių mokinius Gerumo spindulėlis nominacijai, kūrėme Draugystės 

knygą. 

Sveikatos ugdymo bendroji programa integruota į mokomuosius dalykus. Organizuojami prevenciniai renginiai ir akcijos. Pasaulinei 

psichikos dienai paminėti 1-4 klasėse vyko akcija „Kaip aš jaučiuosi klasėje“, 8-11 klasių mokiniai dalyvavo lankstinuko konkurse „Kartu mes to 

galime išvengti“, „Kas kuprinėje gyvena“ 1-6 kl., „Ar sveikos ir spindinčios mano akys?“ 1-4 kl. AIDS dienai paminėti organizuotas 

proto mūšis „AIDS geriau žinoti“ 10-12 klasių mokiniams. 

Savo nuostatas mokiniai išreiškia pilietinėse akcijose, veiksmo savaitėse: bendrumo akcija „Kalėdinis sveikinimas vienišam žmogui“ 3-12 kl., 

saugaus eismo savaitės akcija „Būk matomas“ 1-12 kl. „Solidarumo bėgimas“ – akcija, skirta padėti tūkstančiams Lietuvos ir Zambijos vaikų. 

Mokiniai ir mokytojai paaukojo 258,58 Lt, pinigai pervesti Solidarumo komitetui. Mokykla įsijungė į Globalaus švietimo savaitės renginius. 

Organizuota veiksmo diena „Saugus maistas: man, tau, kiekvienam...“ Veiksmo dienoje dalyvavo 1-4 klasių mokiniai. Jie atliko įvairias užduotis 

sveiko maisto tema, patys gamino maistą iš vietinių produktų. 

Sporto dienoje Sida „Bravo“ klasė 5-12 klasių mokiniai varžėsi sporto rungtyse, o klasių seniūnai atliko kūrybines užduotis. 

Birželio mėnesį įgyvendintas vasaros stovyklos projektas „Ką gegužė pakukavo, ką lakštingala suokė“ socialiai remtiniems pradinių klasių 

mokiniams. 

Dalyvavome bendruomeniškiausios mokyklos renginio konkurse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. VEIKLOS TURINYS (2015m.) 

Tikslas: Gerinti ugdymo kokybę. 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

(data) 

Preliminarus 

lėšų poreikis 

(litų) 
Laukiamas rezultatas 

1.Tobulinti 

pamokos 

vadybą, siekiant 

mokymo(si) 

kokybės 

veiksmingumo. 

Seminaras „Įvairių refleksijos būdų taikymas pamokose“. 
Visi mokytojai Birželio mėn. 

 Mokytojai perorientuoja savo 

veiklos prioritetus nuo žinių perteikimo 

prie pagalbos mokiniui. 

Atvirų pamokų vedimas, stebėjimas ir aptarimas (refleksyvaus mokymo ir įvairių 

refleksijos būdų taikymas). 
Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Pagal 

metodinių gr. 

planus. 

 Visi mokytojai stebi nemažiau kaip po 2 

kolegų pamokas, patobulina savo 

profesines ir vadybines kompetencijas. 

 

Mokytojų kvalifikacijos kėlimas, siekiant aktyviau diegti informacines technologijas 

ugdymo procese. V.Vaičaitis 

Gruodžio, 

balandžio 

mėn. 

 Mokytojai geba dirbti virtualioje 

mokymosi aplinkoje Moodle. 

Metodinės tarybos posėdis  „Geriausi skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo  

ugdymo procese pavyzdžiai“ 
S.Jakaitienė 

Lapkričio 

mėn. 

 Mokytojai patobulina savo profesines ir 

vadybines kompetencijas. 

Edukacinė išvyka į  Kelmės r. Šaukėnų gimnaziją, Palendrių vienuolyną, Kurtuvėnų 

regioninį parką. 
Z.Gedvilas Birželio mėn 

 Mokytojai patobulina savo profesines ir 

vadybines kompetencijas. 

2. Sudaryti 

sąlygas 

kiekvienam 

mokiniui patirti 

mokymosi 

sėkmę 

Stebima individuali mokinių pažanga, ji fiksuojama ir analizuojama. 
Visi mokytojai Nuolat 

 Gerėja mokinių mokymosi 

pasiekimai. 

Standartizuotų testų  4, 8 kl. rezultatų analizė ir panaudojimas ugdymo kokybei tobulinti. Dalykų 

mokytojai 
Rugsėjo mėn. 

 Gerėja mokinių mokymosi 

pasiekimai. 

Klasių valandėlių metu mokiniai atlieka „Individualią pažangumo kitimo analizę‘ , planuoja 

tolimesnį mokymąsi. 
Klasių 

auklėtojai 

Kartą per 

pusmetį 

 Gerėja mokinių mokymosi 

pasiekimai. 

Organizuojama didžiausią pažangą padariusių mokinių edukacinė kelionė. Z.Gedvilas Rugsėjo mėn.  Kyla mokymosi motyvacija. 

Ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas. Darbo su atsiliekančiais 

mokiniais sistema. 
Visi mokytojai Nuolat 

 Gerėja mokinių mokymosi 

pasiekimai. 

Kiekvienas mokytojas praveda 1- 2 netradicines pamokas gimnazijoje  ir kitose 

edukacinėse aplinkose. 
Visi mokytojai 

Pagal teminius 

planus 

 Tobulinamos mokytojų 

kompetencijos. 

Mokinių bendradarbiavimą skatinančių metodų taikymas pamokose Visi mokytojai Nuolat  Kyla mokymosi motyvacija. 

Atliktas konsultacijų veiksmingumo  gabiems ir ugdymosi sunkumų turintiems 

mokiniams tyrimas. 
S.Jakaitienė Spalio mėn. 

 Lygių mokymosi galimybių 

užtikrinimas. 

3. Kelti 

vertinimo ir 

įsivertinimo 

kultūrą. 

Mokymosi vertinimo bei įsivertinimo kriterijų aiškumas ir pagrįstumas. 
Dalykų 

mokytojai 

Prieš 

kiekvieną 

pusmetį. 

 Mokiniai susipažinę su visų 

mokomųjų dalykų vertinimo 

kriterijais ir normomis. 

Tyrimas „Mokinių vertinimas ir įsivertinimas gimnazijoje“ . 
S.Jakaitienė 

Lapkričio 

mėn. 

 Tyrimų duomenys naudojami 

aukštesnės ugdymo kokybės 

užtikrinimui 

Mokytojų tarybos posėdis ,,Vertinimas ir įsivertinimas pamokoje,  pasibaigus 

pusmečiui“. 
S.Jakaitienė Gruodžio mėn.  Aukštesnės ugdymo kokybės 

užtikrinimas. 

Tikslas: Formuoti gimnazijos kultūrą. 

 



1. Kurti 

gimnazijos 

etosą. 

Sukurti gimnazijos logotipas, daina, pagaminta vėliava. 
K.Tamošiūnas Vasario mėn.  

Stiprėja gimnazijos mokinių  

bendruomeniškumo jausmas. 

Atlikta gimnazijos bendruomenės apklausa dėl uniformos įvedimo. Atsižvelgiant į 

apklausos rezultatus sprendimo priėmimas ir įgyvendinimas. 
R.Lukošienė 

Balandžio 

mėn. 
 

Stiprėja gimnazijos mokinių  

bendruomeniškumo jausmas. 

Atnaujintas gimnazijos internetinis puslapis. 
V.Vaičaitis Vasario mėn.  

Stiprėja gimnazijos mokinių  

bendruomeniškumo jausmas. 

Vykdomi renginiai, skatinantys pasididžiavimą gimnazija ir stiprinantys bendruomenę. 
K.Tamošiūnas Nuolat  

Stiprėja gimnazijos mokinių  

bendruomeniškumo jausmas. 

2. Stiprinti 

gimnazijos, kaip 

vietos 

bendruomenės 

kultūros centro 

įvaizdį. 

Išsamus visuomenės supažindinimas su gimnazijos veikla, vieši atsiskaitymai už 

nuveiktus darbus. 
Z.Gedvilas 

Du kartus per 

metus 
 Stiprėja gimnazijos įvaizdis. 

Mokinių darbų parodų organizavimas. 
K.Tamošiūnas 

Tris kartus per 

metus 
 Stiprėja gimnazijos įvaizdis. 

Aktyvus dalyvavimas bendruomenės  renginiuose. Z.Gedvilas Nuolat  Stiprėja gimnazijos įvaizdis. 

Organizuojami 2-3 renginiai  mikrorajono bendruomenei. 
K.Tamošiūnas 

Tris kartus per 

metus 
 Stiprėja gimnazijos įvaizdis. 

Užmegzti ryšiai su 1-2 gimnazijomis. Z.Gedvilas Rugsėjo mėn.  Stiprėja gimnazijos įvaizdis. 

3. Kurti saugią ir 

jaukią 

gimnazijos 

aplinką. 

Atnaujinami  visų  kabinetų  suolai. K.Tamošiūnas Gegužės mėn.  Gerėja mokinių mokymosi sąlygos. 

Įrengiamos  papildomas vaizdo stebėjimo kameros 
K.Tamošiūnas 

Rugpjūčio 

mėn. 
 Mažėja smurto ir patyčių. 

Įrengiamas maisto technologijų  kabinetas. K.Tamošiūnas Kovo mėn.  Gerėja ugdymosi galimybės. 

Atliekamas kapitalinis sporto salės remontas, įrengiama ištraukiamoji ventiliacija. K.Tamošiūnas Liepos mėn.  Gerėja ugdymosi galimybės 

Atliekamas kapitalinis berniukų  tualeto remontas. 
K.Tamošiūnas 

Rugpjūčio 

mėn 
 Gerėja gimnazijos higieninė būklė. 

Želdinių formavimas, aplinkos priežiūra ir tvarkymas. 
K.Tamošiūnas Nuolat  Gražėja gimnazijos aplinka 

 

III. PROGRAMOS, PROJEKTAI, PLANAI, PAGAL KURIUOS ORGANIZUOJAMA GIMNAZIJOS VEIKLA  

 

Programos:  

1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa. 

2. Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa. 

3. Sveikatos ugdymo ir mokymo programa. 

Planai:  

1. Mokyklos strateginis planas. 

2. 2014-2015 mokslo metų mokyklos ugdymo planas. 

3. Mokyklos tarybos veiklos planas. 



4. Mokytojų tarybos veiklos planas. 

5. Metodinės tarybos veiklos planas. 
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