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I. 2018  METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS  ANALIZĖ 

 

2018 m. Veiklos plane buvo numatyti šie tikslai: užtikrinti ugdymą pagal kiekvieno mokinio ugdymo(-si) poreikius, tobulinti pamokos vady-

bą, kurti mokiniams motyvuojančią aplinką. 

Pirmajam tikslui pasiekti numatyti du uždaviniai: gerinti ugdymo pagalbos mokiniui teikimą, tobulinti mokinių pažangos ir pasiekimų verti-

nimo ir įsivertinimo procesus, siekiant geresnių mokymosi pasiekimų. 

Tobulinant pamokos kokybę, buvo vykdoma tikslinga metodinė veikla. Mokytojai mokytojų tarybos posėdžiuose ir metodinėse grupėse anali-

zavo brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų, nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus, atsižvelgdami į tai, tobulino ilgalai-

kius planus. Pastebėjus, kad 4, 6 ar 8 klasėje mokinio rezultatai nepakankami, sprendžiama, kaip jam padėti. Atsižvelgdami į gautą informaciją, moky-

tojai rengė pasiekimų pažangos planą. Ugdymo  procesas gimnazijoje buvo organizuojamas stebint ir fiksuojant mokinių individualią pažangą, o duo-

menys naudojami individualiai pagalbai teikti. Visa tai padėjo patobulinti gimnazijos mokinių individualios pažangos matavimo sistemą. Glaudaus 

bendradarbiavimo tarp dalyko mokytojų, klasės auklėtojo, tėvų, mokinio, administracijos ir Vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) dėka beveik 95 

proc. mokinių pasiekė patenkinamą lygį, sumažėjo neigiamų pusmečio įvertinimų. Keliant mokinių mokymosi motyvaciją, rugsėjo – gruodžio mėne-

siais visi 1–4 klasių mokiniai dalyvavo projekto „Kultūros pasas“ edukacinėse programose. Organizuotos įvairios netradicinės pamokos kitose aplinko-

se: lietuvių kalbos ir literatūros pamoka 5 kl. vyko J. Miltinio dramos teatre, 4g kl. lietuvių kalbos ir literatūros pamoka – „Edukacija Anykščių krašto 

literatūriniuose muziejuose“, 3g kl. lietuvių kalbos ir literatūros pamoka – Kauno dramos teatre, kur žiūrėtas spektaklis „Balta drobulė“, 8 kl. istorijos 

ir lietuvių kalbos ir literatūros integruota pamoka – filmo peržiūra „Tarp pilkų debesų“ Panevėžio kino teatre „Forum Cinema“. Dailės pamoka 7 kl., 

prancūzų kalbos pamokos 1g, 2g, 3g klasėse organizuotos gimnazijos lauko klasėje, Sidabravo gimnazijos bibliotekoje vyko lietuvių kalbos ir literatū-

ros pamoka 5 kl. „Meninio kūrinio skaitymas“, 1–4 klasių edukacinė pamoka „Nariuotakojai mokykloje“ gimnazijos aktų salėje. Sėkmingai išnaudo-

jamos virtualių mokymosi aplinkų: „EDUKA“ klasė, „MOODLE“, elektroninių „EMA“ pratybų, „Egzaminatorius“ užduotys anglų kalbos, matemati-

kos, lietuvių kalbos, informacinių technologijų, biologijos, chemijos pamokose. Integruotos praktinės veiklos, laboratoriniai darbai, projektai gamtos, 

socialinių, tiksliųjų mokslų pamokose praturtino akademines žinias ir didino mokinių mokymosi motyvaciją. 

Antrajam tikslui pasiekti buvo numatyti du uždaviniai: tobulinti IKT taikymo ugdymo(si) procese kompetencijas, vykdyti gerosios pedagogi-

nės patirties sklaidą ir priimti kitų gerąją patirtį. Įgyvendinant antrą uždavinį – „Tobulinti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo pro-

cesus, siekiant geresnių mokymosi pasiekimų“ svarbią įtaką turėjo ir tėvų (globėjų) įtraukimas į mokinio įsivertinimą, tolimesnių ugdymosi tikslų išsi-

kėlimą, siekiant geresnių mokymosi rezultatų. Atliktame tyrime „Paauglių (ne) noro mokytis priežastys: mokinių ir mokytojų vertinimas“ išsiaiškinta, 

kad paaugliams svarbus tėvų palaikymas, taip teigė 43 proc. apklaustųjų. Aptarti su tėvais 2, 4, 6, 8 klasių mokinių Nacionalinio mokinių pasiekimų 

patikrinimo testų rezultatai, mokinio asmeninės pažangos įsivertinimas. Metodinėse grupėse, metodinėje taryboje išanalizuoti BE, PUPP, NMPP rezul-

tatai, aptartos mokymosi spragos. 4 klasių mokinių testų vidurkis: matematikos – 71 proc. (šalies – 55,3 proc.); skaitymo – 80 proc. (šalies – 53,2 

proc.); rašymo – 73,8 (šalies – 59,6 proc.); pasaulio pažinimo – 88,7 proc. (šalies – 49,8 proc.). 6 klasių mokinių testų vidurkis: matematikos – 42,8 

proc. (šalies – 44,1 proc.); skaitymo – 57,5 proc. (šalies – 59,7 proc.); rašymo – 41,5 proc. (šalies – 44,8 proc.). 8 klasių mokinių testų vidurkis: skai-



tymo – 52,9 proc. (šalies – 44,9 proc.); rašymo – 55,9 proc. (šalies – 51,7 proc.); gamtos mokslų – 64,1 proc. (šalies – 47,7 proc.); socialinių mokslų – 

60,2 proc. (šalies – 49,5 proc.).  

Mokiniams, turintiems nepatenkinamą pusmečio įvertinimą, tėvų pritarimu buvo skiriamos privalomos konsultacijos ugdymosi spragoms ša-

linti, organizuotos trumpalaikės ir ilgalaikės konsultacijos  pagal sudarytą tvarkaraštį. Populiariausios ilgalaikės konsultacijos buvo lietuvių kalbos ir li-

teratūros, matematikos. Kiekviename kabinete yra parengta rašybos taisyklių (įsimintinų žodžių) taikymo vaizdinė medžiaga. Klasių pažangumas kilo: 

1 kl., 2 kl. ir 4 kl. – 100 proc., 3 kl. – 91proc., 5 kl., 6 kl. ir 7 kl. – 100 proc. , 8 kl. – 93,75 proc., 1g kl. – 86,96 proc., 2g kl. – 85,71 proc., 3g kl. – 

93,75 proc., 4g kl. – 95,83 proc.  

Gimnazijos mokytojai, reaguodami į mokinių mokymo(si) pokyčius, patys mokėsi, kaip panaudoti mobiliąsias technologijas. Metodinės tary-

bos posėdyje mokytojai pristatė savo asmeninę patirtį IKT ir socialinių tinklų (Youtube, Facebook) panaudojimo galimybes aktyviam mokinių moky-

muisi. Buvo pristatytos demonstravimo, pratybų ir kontrolės programos (Quiz), mokomųjų žaidimų programos (Smart Lab), virtualios mokymosi ap-

linkos (MOODLE, EDUKA klasė), internetinės svetainės, elektroninės pratybos (EMA), internetiniai vadovėliai, internetinės mokymo priemonės. 16 

proc. mokytojų pamokoje naudoja IKT įrankius (planšetes, išmaniuosius telefonus), 70 proc. mokytojų aktyviam mokymuisi naudoja kompiuterius ar 

pasinaudoja kompiuterių klase.  

Ugdymo procese ieškota sėkmės pavyzdžių. Metodinėse grupėse mokytojai dalijosi seminaruose įgyta patirtimi ir žiniomis. Stebėta ir aptarta 

40 pamokų, pravesta 12 integruotų pamokų,  atestuoti 2 mokytojai. 4 mokytojai dalijosi gerąja darbo patirtimi, skaitė rajono ir respublikos mokytojams 

pranešimus. 98 proc. stebėtų pamokų dominavo kaupiamasis vertinimas ir 78 proc. pamokų mokinių įsivertinimas pagal nustatytus vertinimo kriterijus. 

Pagerėjo mokinių išmokimo stebėjimas, mokymo(si) stilių nustatymas, mokymasis bendradarbiaujant, užduočių diferencijavimas. Mokytojai pamoko-

se daugiau taikė aktyviuosius mokymo metodus, informacines technologines priemones. 

Trečiajam tikslui pasiekti buvo numatyti du uždaviniai: siekti vaiko emocinio ir fizinio saugumo gimnazijoje, užtikrinti kokybišką ugdy-

mui(uisi) aplinką. 

Siekti vaiko emocinio ir fizinio saugumo gimnazijoje padėjo gimnazijoje vykdomos šios prevencinės programos: „Sveikatos ir lytiškumo ug-

dymo bei rengimo šeimai bendroji programa“, tarptautinė patyčių prevencijos programos „Olweus“ (OPKUS) plano veiklos, „Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“ ir sveikos gyvensenos programa, sveikatinimo – sportiniai projektai, organizuoti rengi-

niai, konkursai, popietės. 2018 m. gimnazijai suteiktas Olweus mokyklos vardas už sėkmingą patyčių prevencinės programos Olweus vykdymą ir kas-

metinį patyčių mažėjimą gimnazijoje. Per ketverius programos vykdymo metus patyčių mastas gimnazijoje sumažėjo daugiau nei perpus ir dabar siekia 

8,6 proc.  

Siekiant užtikrinti kokybišką ugdymui(uisi) aplinką buvo atnaujintos gimnazijos erdvės – atliktas pirmojo aukšto kapitalinis remontas, nupirkti 

nauji stendai, įrengta lauko žaidimų aikštelė. Nupirkti „Classmate“ planšetiniai kompiuteriai (20 vnt.), interaktyvi lenta „SMART“. Pradėta diegti nau-

jos kartos „Microsoft Office-365“ aplinka. 

Gimnazijoje 2017–2018 m. m. mokėsi 24 abiturientai. 23 abiturientų sėkmingai išlaikė brandos egzaminus ir įgijo vidurinį išsilavinimą. 

  



Egzaminus laikiusių kandidatų skaičius ir jų gauti egzaminų įvertinimai: 

Valstybinis egzaminas 
Laikė  

egzaminą 

Įvertinimas balais 

Neišlaikė 16 – 35 36 – 85 86 – 100 
Dalykas Skaičius Skaičius % Skaičius % Skaičius % Skaičius % 

Lietuvių k. ir literatūra  7 2 28 1 14 3 44 1 14 
Anglų k. 13 1 8 3 23 5 38 4 31 
Matematika 14   6 43 8 57   
Informacinės technologijos 2   1 50 1 50   
Biologija 2   1 50 1 50   
Fizika 5   5 100     
Istorija 6   3 50 3 50   

 

Mokyklinis egzaminas 
Laikė  

egzaminą 
Neišlaikė Įvertinimas balais 

Dalykas Skaičius Skaičius(%) 4(%) 5(%) 6(%) 7(%) 8(%) 9(%) 10 (%) 

Lietuvių k. ir literatūra  17 2 (12%) 8 (47%) 4(23%)  1(6%) 2(12%)   

Technologijų 13     2 (15 %) 1(8%) 6(46%) 4(31%) 

 

Daugiausia mokinių (58 proc.) pasirinko valstybinį matematikos egzaminą. Jį išlaikė visi mokiniai (rajone neišlaikė 14 proc.). Matematikos valsty-

binio egzamino balų vidurkis aukščiausias rajone. Anglų kalbos valstybinį egzaminą laikė 54 proc. mokinių. 68 proc. laikiusiųjų pasiekė pagrindinį ar-

ba aukštesnįjį lygį. Abiturientės Ingos Cimnickaitės anglų valstybinio egzamino darbas įvertintas 100 balų. 2 mokiniai neišlaikė valstybinio lietuvių 

kalbos ir literatūros egzamino ir 2 mokiniai lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio egzamino, 3 jį perlaikė pakartotinėje sesijoje. Neišlaikę valstybi-

nio, perlaikė ir už mokyklinį buvo įvertinti: vienas gavo  – 9, o kitas – 7. Viena abiturientė negavo atestato, nes nevažiavo perlaikyti mokyklinio lietu-

vių kalbos ir literatūros egzamino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. VEIKLOS TURINYS (2019m.) 

 

Tikslas: Užtikrinti ugdymą pagal kiekvieno mokinio ugdymo(-si) poreikius. 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai 
Įvykdymo da-

ta 

Prelimina–

rus lėšų po-

reikis 
Laukiamas rezultatas 

1. Tobulinti savi-

valdaus mokymosi 

įgūdžius.  

 
 

Seminaras „Savivaldaus mokymo organizavimas“ 

Zenonas Gedvilas  Birželio mėn. 

 

 

600 Eur 

 Ne mažiau kaip 85 proc. mokytojų susi-

pažįsta su savivaldaus mokymo strategi-

ja, naudoja  naujus mokymo metodus, 

kurie padeda sudominti mokinius mo-

komuoju dalyku. 

Mokytojų tarybos posėdis „Pamokos vadybos pokyčiai plėtojant savivaldaus 

mokymosi galimybes“. 
Ligita Navickienė 

Gruodžio 

mėn. 
 Priimti nutarimai padeda užtikrinti pa-

mokos kokybės gerinimą. 

Projektinė diena „Tyrimais ir atradimais pagrįstas mokymas(is)“. 
Gitana Bieliauskaitė Birželio mėn.  Mokytojai organizuoja  pasaulio pažini-

mu pagrįstą ugdymą. 

Gimnazijos mokytojų komandos dalyvavimas „ Švietimo darbuotojų moky-

mosi ilgalaikėje neformaliojoje švietimo lyderystės programoje“. 
Ligita Navickienė   Bendruomenės narių lyderystės įgūdžių 

plėtojimas. 

Mokymai „Interaktyviųjų ekranų panaudojimas pamokose“. 

Vytautas Vaičaitis Vasario mėn. 

 Ne mažiau kaip 85 proc. mokytojų at-

naujina žinias apie elektroninių mokymo 

priemonių naudojimo galimybes pamo-

kose. 

Mokytojai ugdomąją veiklą vykdo kitose edukacinėse aplinkose 
Dalykų mokytojai 

Kartą per 

pusmetį ar 

dažniau 

 Pamokos kitose aplinkose daro teigiamą 

poveikį  mokinių  

mokymosi rezultatams. 

Skaitmeninių technologijų mokymo(si) taikymo įstaigoje įsivertinimas naudo-

jant SELFIE įsivertinimo priemonę Vytautas Vaičaitis Nuolat 
 Sukurta gimnazijos paskyra. Atliktas  

įsivertinimas gimnazijoje ir pateikta įsi-

vertinimo analizė. 

Intensyvus informacinių technologijų naudojimas ugdymo procese; naujų inte-

raktyvių  mokymo metodų taikymas ugdymo procese. 

Dalykų mokytojai Nuolat 

  Ugdymo procesas tampa patrauklesnis, 

gerėja mokymosi rezultatai. Kiekviena 

metodinė grupė organizuoja bent 1 atvirą 

pamoką per pusmetį ,  kurioje  tikslingai 

naudojamos informacinės technologijos. 

 

2. Stiprinti mokinių 

pažangos stebėjimą 

ir įsivertinimą. 

 

 

Mokinių mokymosi stebėsena, tėvų (globėjų) informavimas apie pažangos po-

kyčius. 
Klasių auklėtojai Nuolat 

 50 proc. klasės tėvų įsitraukė į aktyvų 

vaiko individualios pažangos siekimą. 

Mokinių apklausa „ Kaip individualios pažangos sistema motyvuoja siekti re-

zultato ir aktyviai mokytis“. 
Ligita Navickienė 

Lapkričio 

mėn. 

 Parengtos mokymosi pagalbos mokiniui 

organizavimo rekomendacijos. 

Apskritojo stalo diskusija su Mokinių taryba „Mūsų pamokų sėkmės istorija“ 
Stasė Janušienė Gegužės mėn. 

 Aptarta mokinių mokymosi motyvacija,  

jos kėlimo būdai. 

Dalijimasis patirtimi stebint ir vertinant mokinio asmeninę pažangą ir pasie-

kimus. Metodinių grupių 

pirmininkai 
Pagal planą 

 Kiekviena metodinė grupė organizuoja 

bent 1 atvirą pamoką per pusmetį,  ku-

rioje tikslingai vertinama mokinio asme-

ninė pažanga ir pasiekimai. 



NMPP testų rezultatų analizė ir panaudojimas mokinių pasiekimams gerinti. 

Dalykų mokytojai 

Birželio - 

rugpjūčio 

mėn. 

 Mokytojai atsižvelgia į diagnostinio ver-

tinimo rezultatus planuojant klasių ir 

kiekvieno mokinio ugdymą, diferenci-

juojamos ir individualizuojamos moky-

mosi veiklos pamokose. 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, brandos egzaminų  rezultatų  ap-

tarimas. Dalykų mokytojai 

Birželio - 

rugpjūčio 

mėn. 

 
Rezultatai  aptariami metodinėse grupė-

se, išanalizuotos mokymosi spragos. 

Vykdyti individualios mokinio pažangos stebėjimą naudojantis TAMO dieny-

no funkcijomis. 
Klasių auklėtojai Nuolat 

 Elektroninė sistema padeda į ugdymo 

procesą labiau įtraukti mokinių tėvus. 

Tikslas: Kurti saugią, sveiką ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančią aplinką 

1. Puoselėti ben-

dradarbiavimu, 

pagarba ir tarpu-

savio pagalba 

grįstus bendruo-

menės santykius. 

 

Vykdomos mokinių savanorystės veiklos 

 
Mokinių taryba Nuolat  

Sudaromos sąlygas savanoriauti norin-

tiems mokiniams 

Mokinių lyderystės skatinimas 
Mokinių taryba Rugsėjo mėn.  

Sukurtas įdomių veiklų kalendorius 

2019-2020 m. m. 

Atviros pamokos kolegoms. 

Dalykų mokytojai Pagal planą  

Kiekvienas  mokytojas  stebi bent vieną 

kolegos pamoką,  vertina  pagal nustaty-

tus pamokos tobulinimo aspektus. Pasi-

daliję patirtimi, pritaiko įgytas žinias 

mokinių ugdymosi rezultatų gerinimui. 

,,Atvirų durų“ pamokų vedimas. 

Dalykų mokytojai 
Lapkričio 

mėn. 
 

Tėvų domėjimasis mokyklos gyvenimu 

padeda vaikui pasiekti geresnių akade-

minių rezultatų, jis lengviau prisitaiko 

mokykloje, geriau sutaria su mokytojais. 

Tėvų įtraukimas į darbo grupes   
Zenonas Gedvilas Nuolat  

Tėvai dalyvauja mokyklos veiklose, ini-

cijuoja ir įgyvendina pokyčius. 

Edukacinė išvyka 
Zenonas Gedvilas Birželio mėn.  

Ugdoma kultūrinė mokytojų kompeten-

cija, įgytų žinių panaudojimas praktinėje 

veikloje. 

2.Aktyviai diegti 

prevencines prie-

mones siekiant 

pagerinti gimnazi-

jos saugios ir 

sveikos aplinkos 

kūrimą. 

Organizuojami renginiai ir akcijos, skirtos patyčių ir smurto prevencijai, tole-

rancijos ugdymui, emocinei sveikatai Klasių auklėtojai Pagal planą  
90 proc.  mokinių gimnazijoje jaučiai 

saugūs, vyrauja mokymuisi palanki 

emocinė aplinka. 

Sukurtas „Olweus“ klasių valandėlių laukas „Kolega – kolegai“ Klasių auklėtojai   
 Mokytojai gerąją patirtį taiko  savo klasės 

valandėlėse. 

Prevencinės programos „Zipio draugai“ diegimas 
Ligita Navickienė Gegužės mėn.  

5–6 metų amžiaus vaikai įgyja gebėjimų 

įveikti kasdienius sunkumus ir stresą. 

Ankstyvosios  intervencijos modelio įrankio „S.M.A.R.T.“ taikymas. 
Klasių auklėtojai Nuolat  

Tiksliau diagnozuojama reikiama pagal-

ba vaikui 

Bendradarbiavimas su Radviliškio rajono Visuomenės sveikatos biuro, Šiaulių 

apskrities policijos komisariato specialistais prevencijos klausimais. VGK Nuolat  
Įtraukiamos įvairias institucijos padeda 

spręsti patyčių  ir smurto atvejų spren-

dimą.   

Mokinio, turinčio mokymosi ar elgesio problemų, situacijos aptarimas, rekomen-

dacijų mokytojams teikimas. VGK 
Kartą per mė-

nesį 
 

Vaiko gerovės komisija reguliariai iden-

tifikuoja aktualias problemas, teikia re-

komendacijas mokytojams. 



3.Turtinti ir nuolat 

atnaujinti eduka-

cines erdves. 

 

Įrengta šiuolaikinio mokymo (si) klasė pradinių klasių mokiniams: 18 nešiojamų 

kompiuterių, interaktyvus ekranas. 
Kęstutis Tamošiūnas Vasario mėn.  

Kabinetas tenkina pradinio 

ugdymo koncentro formaliojo ir 

neformaliojo IT raštingumo ugdymo 

poreikius. 

Atnaujinta erdvė prie valgyklos, skirta mokinių poilsiui (atsižvelgiant į mokinių 

siūlymus). Kęstutis Tamošiūnas Sausio mėn.  
Erdvė, kur mokiniai gali užsiiminėti 

įvairia kita ugdymosi  veikla. 

 

Atnaujintos  skaitymo erdvės  bibliotekoje. 
Kęstutis Tamošiūnas Birželio mėn.  

Mokiniai aktyviai naudojasi sukurtomis 

erdvėmis. 

Informacinių technologijų kabinete atnaujintos kompiuterizuotos  darbo vietos 

mokiniams. Paskirtas interaktyvus ekranas. Vytautas Vaičaitis  Vasario mėn.  
Kuriamos funkcionalios ugdymo(si) ap-

linkos, skatinančias mąstymą ir kūrybiš-

kumą 

 

 

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. 

4. Olimpinio ugdymo programa. 

Planai:  

1. Gimnazijos veiklos tobulinimo veiksmų planas 2017-2019 metams. 

2. 2018-2019 mokslo metų gimnazijos ugdymo planas. 

3. Gimnazijos tarybos veiklos planas. 

4. Mokytojų tarybos veiklos planas. 

5. Metodinės tarybos veiklos planas 

 


