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Gimnazijos 2021 metų veiklos planas atitiko Lazdijų r. savivaldybės Strateginio veiklos 

plano 3 tikslą: užtikrinti švietimo, kultūros ir sporto plėtrą ir kokybę, socialinį saugumą, sveikatos 

priežiūrą. 2021 metų veiklos planas parengtas pagal gimnazijos strateginį planą. 

PRIORITETAS. Ugdymosi kokybės gerinimas ir gimnazijos patrauklumo 

didinimas, išnaudojant turimas kompetencijas ir materialinius resursus.  

Įgyvendinant 2021 metų strateginio ir metinio veiklos planų tikslus, buvo siekiama 

kokybiškai teikti švietimo paslaugas, tenkinti mokinių ugdymosi poreikius, kurti sveiką ir saugią 

ugdymo (si) aplinką, užtikrinti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

išsilavinimo įgijimą, tikslingai, racionaliai ir taupiai naudoti gimnazijai skirtus išteklius.  

Planus įgyvendino gimnazijos bendruomenė: administracija, mokytojai, mokiniai, 

pagalbos specialistai, mokinių tėvai (globėjai), gimnazijos savivaldos institucijos. 

1.TIKSLAS. Ugdyti kūrybišką, siekiančią pažangos asmenybę, plėtojant inovatyvią 

ugdymosi aplinką ir didinant gimnazijos patrauklumą.  

Sisteminga mokymosi analizė ir mokiniams teikiamos konsultacijos sudarė sąlygas  

pagerinti mokymosi kokybę. 

Gimnazijos veiklai ir joje vykstantiems pokyčiams didelę įtaką padarė karantinas ir 

nuotolinis mokymas. Situaciją gerinti padėjo dalyvavimas projekte „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-

ESFA-V-719-01-0001, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Gimnazija projekte 

dalyvauja nuo 2020-09-01. Pasibaigus mokslo metams, stebimas mokymosi ir lankomumo 

pagerėjimas: metinis gimnazijos mokinių pažangumas nuo 98,72 % iki 100 %,  metinis vidurkis 

vidutiniškai paaugo 0,37 balo, nuo 7,62  iki 7,99 balo. Per mokslo metus net 86,23 %  5– IV g. kl.  

mokinių pagerino savo mokymosi vidurkius: 5– 6 kl. 50 % mokinių, 7– II g kl. – 91 %, III g kl. – IV 

g kl. – 100 % mokinių. 

 5,84 % padidėjo besimokančiųjų aukštesniuoju lygiu mokymosi kokybė nuo 9,03 %  iki 

14,87 %. 1,7 % padaugėjo mokinių, besimokančių pagrindiniu lygiu – nuo 42,9 % iki 44,6 %, 5,4 % 

sumažėjo  mokinių, besimokančių patenkinamu lygiu – nuo 45,9 % iki 40,5%. 

Padidėjo atsakomybė už savo mokymąsi: 32 % sumažėjo praleistų pamokų, iš viso per 

mokslo metus praleista– 4134 pamokų (2020-2021 m. m. – 6137 p.), nepateisinta– 643 pamokos, iš 

jų 1 mok. – 3,1 pamokos. 



 Atskirai su II g, III g, bei IV g klasių tėvais ir mokiniais aptartas lankomumas, vėlavimas 

į pamokas.  

VBE rezultatai, lyginant su ankstesniųjų metų, prastesni: aukštesniuoju lygmeniu 

išlaikyta 1 % egzaminų (buvo planuota 5 %), 1 mokinys iš lietuvių k. įvertintas 100 balų. 2 dalykų 

(geografijos ir chemijos) VBE išlaikyti aukštesniu negu šalies įvertinimo vidurkiu, 2 dalykų 

(matematikos ir  IT) – aukštesniu negu savivaldybės įvertinimo vidurkiu.. 

Remiantis žurnalo „Reitingai“ (2021 m. gruodis– 2022 m. gegužė Nr. 2) duomenimis, 

patekome į geriausiai VBE išlaikančių gimnazijų 50-tuką: 

Geografija – 16–29 vieta; 

Lyginant su 2019-2020 m. m. 7,4 % sumažėjo nepasiekusių PUPP matematikos  

patenkinamo lygmens mokinių dalis, tik 10,5 % vietoj buvusių 17,9 %; PUPP lietuvių kalbos -  

aukštesniojo lygmens nepasiekė nė vienas mokinys. Netinkamas mokinių požiūris, kad pakanka PUP 

patikrinime tik dalyvauti, sumažino motyvaciją siekti aukštesnių rezultatų. 

 Žinių patikrinimuose eNMPP dalyvavo 100 % 4 klasės ir 8 klasės mokinių. Patikrinimas 

vyko nuotoliniu būdu. Pagal gautus NŠA duomenis, 8 klasės mokiniams geriausiai pavyko skaitymo 

testas: surinktų taškų vidurkis 27,5 iš galimų 37 taškų, matematikos surinkta vidutiniškai 24,8 taško 

iš 50 galimų, gamtos mokslų ir socialinių mokslų testai nebuvo organizuojami.  

4 klasės mokiniams geriau pavyko skaitymo testą: surinktų taškų 21,8 iš galimo 31 taško. 

Matematikos surinkta 27 taškai iš 40 galimų, pasaulio pažinimo patikrinimas nevyko. 

Nuotolinio ugdymo metu  gabieji mokiniai dalyvavo olimpiadose ir laimėjo prizines 

vietas.  

 Mokyklinėse olimpiadose dalyvavo 20 % mokinių. Užėmusieji prizines vietas dalyvavo 

rajoninėse (I vieta– 5, II vieta– 9, III vieta– 7) olimpiadose.  Respublikinės IT olimpiados I etape– 

dalyvavo III g. kl. 1 mokinys. 16 respublikinių ir rajoninių konkursų dalyvavo 68 (34,7 %) 

gimnazijos mokinių ir laimėjo 14 prizinių vietų. 

 Į rajoninį renginį “Mero pusryčiai” už laimėtas I vietas rajoninėse olimpiadose ir 

konkursuose buvo pakviesti 5 mokiniai. 8 kl. mokinė  buvo apdovanota už aukštus pasiekimus  

tradiciniame renginyje “Užaukit didesni už mus”. Gimnazijos mecenato Antano Kudzio premija už 

akademinius pasiekimus įteikta 1 abiturientei, jo tėvo Prano Kudzio premija, kuria remiami gerai 

besimokantys ir turintys materialinių sunkumų mokiniai, įteikta 2 abiturientėms.  

Atnaujinta 24 % bei sukurta 12 % naujų neformaliojo švietimo programų. 90 % mokinių 

lanko neformaliojo švietimo užsiėmimus.  

Apklausos, tėvų susirinkimai, auklėtojų ataskaitos rodo, kad į gimnazijos veiklą įsitraukia 

vidutiniškai apie 66 % visų mokinių tėvų.  

Gimnazijos bendruomenė, ypač jaunieji šauliai, dalyvavo žymių Lietuvai ir rajonui 

žmonių pagerbimo šventėse, kitose pilietinėse akcijose, žydų Holokausto 80-mečio paminėjimui 

skirtuose renginiuose, taip pat organizavo žygį į Šilaičių kaime esančias žydų žūties kapines. 

Suorganizuota virtuali Šimtadienio šventė, netradicinė Paskutiniojo skambučio šventė, kasmetinės 

abiturientų išleistuvės. Gimnazijos bendruomenė prisijungė prie Seirijų miestelio 510 metų 

paminėjimo.  

Parašyti ir įgyvendinti 2 projektai iš savivaldybės finansavimo šaltinių: „Tyrinėdamas 

mokausi ir atrandu – 4 “, Lazdijų rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų projektas „Gerumas mus 

vienija". Gimnazijos veiklai siūlymus teikė mokiniai ir tėvai: tėvų iniciatyvų skaičius– 3, mokinių 

iniciatyvų – 5. 

80 % mokytojų diferencijuoja ir individualizuoja užduotis ir veiklas įvairių gabumų 

mokiniams. IQES online apklausos rodo: „Per pamokas vaikas turi galimybę pasirinkti įvairaus 

sudėtingumo užduotis“ – teigia 82 % tėvų ir 66 % mokinių.  

Nepaisant mažėjančio bendro mokinių skaičiaus, išlieka aktyvi mokinių verslo bendrovių 

veikla. Jie įsitraukia į tikslinius mokymosi, gamybos, prekybos, procesus, ugdo bendradarbiavimo, 

komunikavimo, skaitmenines ir kitas kompetencijas. 

Inovatyviais ir mokiniams patraukliais metodais perteiktas ugdymo(is) turinys, 

suteikiant kuo platesnę erdvę saviraiškai ir kūrybiškumui. 



Gimnazija nuo 2020-09-01 dalyvauja projekte „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-

V-719-01-0001, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Gimnazija 2021 metais 

papildomai atnaujino skaitmeninę bazę: įsigyti 8 nešiojamieji kompiuteriai, nupirkta 10 MozaBook 

programinės įrangos licencijų mokytojams ir 25 gabiesiems mokiniams. Vadovėliai papildyti 

skaitmeninėmis priemonėmis – mokiniams nupirkta „VYTURIO“ leidyklos elektroninių kūrinių 

licencija metams 3 – IV g klasių 137 mokiniams padėjo lengvai pasiekti reikiamus kūrinius, ypač 

kai karantino metu nebuvo galima jų pasiimti iš bibliotekos. Kitos skaitmeninės priemonės įsigytos 

iš skaitmeninio ugdymo plėtrai skirtų lėšų: E. atlasas Gaublys. Geografijos atlasas 9-12 klasei, garso 

kolonėlės klasėms, nešiojamoji garso kolonėlė, eTest.lt sistema, EDUKA ir EMA licencijos, 
hibridinio mokymo klasės įranga, 2021–2022 m. Informatikos mokymo(si) programa  Vedliai 

„Teachers Lead Tech ". I– IV g. klasių mokiniai žinias gilino ir testavosi  elektroninėje platformoje 

„Egzaminatorius“, mokytojai naudojosi 10 grafinių planšečių bei pamokas įrašančiais robotais ir 

pilnai įrengta hibridine klase, kurie  palengvino nuotolinį mokinių mokymą. Dauguma mokytojų ir 

mokinių naudojosi Microsoft Teams bei kitomis platformomis ir patobulino komunikavimo 

kompetencijas, apie 5% naudojosi tik su mokytojų padėjėjų pagalba.   

Mokytojai turėjo galimybę tobulinti kvalifikaciją mokymuose ir dalintis patirtimi: 2021-

04-07 buvo suorganizuota 1 metodinė diena – mini forumas „Skaitmeninių mokymo priemonių 

panaudojimas pamokose ir įtaka ugdymo(si) kokybei“, 8 mokytojai parengė po praktinį pranešimą. 
2 gimnazijos pedagogai pravedė mokymus visiems kolegoms apie darbą su MozaBook skaitmenine 

priemone ir kitomis platformomis.   

Pagalba „Mokytojas – mokytojui“ ypač suaktyvėjo nuotolinio ugdymo metu. Pasijautė 

visų ir kiekvieno atsakomybė už gimnazijos ir kiekvieno mokinio sėkmę. Kitose erdvėse, ypač 

virtualiose, dėl vykstančio nuotolinio mokymo, vedamų pamokų skaičius išaugo vidutiniškai iki 60 

% per mokslo metus.  

100 % panaudotos Kultūros paso paslaugos. 

Į projektinę veiklą įtraukta 90 % mokinių, vyko virtualūs pristatymai netradicinio ugdymo 

dienų metu. 

32 mokytojai (88 %) pravedė 125 integruotas pamokas, t. y. kiekvienas mokytojas 

pravedė vidutiniškai 4 integruotas pamokas vietoje planuotų 2. Kaip teigia mokiniai, jiems patinka 

ir yra naudingos integruotos pamokos, galima lengviau įsiminti ir išmokti mokomąją medžiagą. 

Pagerėjo mokymosi kokybė. 

Apklausos rodo, kad  „Per pamokas mano vaikas (aš) turi(u) galimybę pasirinkti įvairaus 

sudėtingumo užduotis“ – teigia 82 % tėvų ir 66 % mokinių. 

70 % mokinių pasirenka užduotis pagal savo gabumus ir galimybes. 

Trišalių pokalbių 1 – IV g. klasėje ir priešmokyklinėje grupėje – 67 (iš jų 37 su gimnazijos 

administracija), nuotolinių trišalių pokalbių 44.  

100 % mokinių pasiekimai aptarti ir išanalizuoti mokytojų metodinių grupių 

pasitarimuose, mokytojų tarybos posėdžiuose.  

Visiems įvairių gabumų mokiniams sudarytos sąlygos žinias gilinti ir mokymosi spragas 

šalinti mokomųjų dalykų konsultacijose. 2020–2021 m. kiekvieną savaitę vyko 26 konsultacijos 3– 

II g. klasių mokiniams, finansuojamos iš „Kokybės krepšelio lėšų“, o nuo 2021 m. rugsėjo teikiamos 

34 konsultacijos 3 – IV g. kl. įvairių gabumų mokiniams. Taip pat visiems mokiniams dėl mokymosi 

praradimų nuotolinio mokymo metu buvo teiktos konsultacijos 296 konsultacijos. Pavasarį, artėjant 

BE sesijai buvo konsultuojami visi besiruošiantieji egzaminams abiturientai.  

22 % mokinių padėjo vieni kitiems mokytis, bendravo virtualiai. Taikomas mokymo (-si) 

metodas „Mokinys-mokiniui“. 

Patirtimi dalinasi 100 % mokytojų, 73 % mokytojų vedė atviras pamokas, pravesta: 36 

atviros pamokos (buvo suplanuota 45), 6 pamokų ciklai vietoj suplanuotų 8. Dėl karantino 

apribojimų nebuvo galima apjungti atskirų mokinių klasių koncentrų, burtis tose pačiose erdvėse, 

lankytis kitose klasėse, tad visų planų nepavyko įgyvendinti. 

IQES online sistemos apklausose 94 % mokinių ir tėvų gerai vertino mokytojų 

kompetencijas ir pasitikėjimą mokytojais.  



90 % mokinių lanko neformaliojo švietimo užsiėmimus.  

Sustiprėjo mokytojų, gimnazijos savivaldos institucijų, pagalbos specialistų, 

administracijos ir tėvų bendradarbiavimas, siekiant mokyklos pažangos. 

Kolegialiai bendradarbiauja 95 % mokytojų: derina ilgalaikius planus, aptaria mokinių 

pasiekimus, 86 % stebi vidutiniškai  po 2 kolegų pamokas, teikia grįžtamąjį ryšį. 90 % mokytojų, 

atsižvelgę į pastebėjimus, koregavo savivaldaus mokymosi strategijų taikymą ugdymo procese. 

 Nuotolinio ugdymo(si) organizavimas pastiprino bendruomenės tarpusavio santykius, 

atsakomybę, rūpestį ir pagalbą vieni kitiems, pagerėjo bendruomenės komunikavimo kompetencija.         

Apklausos rodo: „Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti“, –  teigia 93 % mokinių. 

2021 m. spalio – gruodžio mėn. visi mokiniai, dauguma mokytojų ir švietimo pagalbos 

specialistų dalyvavo ilgalaikiuose 3 dienų  24 valandų mokymuose „Mokausi mokytis“, kurią vedė 

socialinių mokslų daktaras, psichologas Tomas Lagūnavičius, ir suteikė papildomų žinių ir gebėjimų 

mokytojams pamokose taikyti mokinių mokymosi motyvaciją skatinančias strategijas, mokinių 

veiklą aktyvinančius metodus, bei kaupiamojo vertinimo efektyvumą mokymosi pokyčiams. 

95% gimnazijos teritorijoje gyvenančių 2– 5 metų amžiaus vaikų ugdomi ikimokyklinio 

ugdymo skyriuje. 

                 92,1 % mokinių nepatiria patyčių. Tęsiama OLWEUS OPKUS programa, po 2021-05 

mėn. vykusios akreditacijos gimnazijai ir toliau suteiktas „Olweus mokyklos“ vardas 2021–2022 ir 

2022–2023 mokslo metams. 

Gruodžio 10 dieną gimnazijoje vyko Geros savijautos programos užsiėmimai. 1-7 klasių 

mokiniai turėjo galimybę dalyvauti aktorės Elizos Bondarenko vedamose teatro improvizacijos 

dirbtuvėse ,,Nebijok klysti“. Jų metu buvo lavinamas kūrybiškumas, gebėjimas dirbti komandoje. 

Tuo pat metu 8-IV g klasių mokiniai bendravo su Juliumi Žėku, poetu ir tarpdisciplininių menų 

kūrėju, kuris yra baigęs skulptūros, fizikos, lietuvių filologijos, literatūrologijos, kultūros vadybos ir 

politikos mokslų studijas. Programos ,,Kas aš esu“ metu labai patraukliai buvo kalbama apie 

vartotojišką dabarties visuomenę. 

 Visi ikimokyklinio ugdymo skyrių lankiusieji ugdytiniai lengvai adaptuojasi 

priešmokyklinio ugdymo grupėje ir pasiekia geresnių ugdymosi rezultatų. 

Gimnazijos savivaldos institucijos sprendžia svarbius gimnazijos bendruomenei 

klausimus, tariasi su administracija, priima sprendimus.  

 2 TIKSLAS. Pagerinti gimnazijos materialinę bazę sudarant prielaidas bei 

kontekstą mokinių pasiekimų augimui. 

Atnaujintas esamų vidaus ir išorės erdvių estetinis vaizdas ir edukacinė paskirtis. 

Siekiama, kad gimnazijos aplinka turėtų ne tik edukacinę, bet ir estetinę, auklėjamąją 

funkciją. Tam jos erdvės puošiamos valstybinių švenčių, Kalėdų, Velykų, mokyklinių renginių 

progomis. Džiugu, kad tai daroma pačių mokytojų ir mokinių rankomis, o kita gimnazijos 

bendruomenės dalis tai palankiai įvertina. 

Gimnazijos biblioteka – modernėjanti, atvira erdvė gimnazijos bendruomenei susiburti, 

skaityti, leisti laisvalaikį, bendrauti, sužinoti, mokytis, tobulėti, patirti, atrasti knygą. Savo veikla 

siekia padėti įgyvendinti gimnazijos misiją ir tikslus bei teikti kokybiškas paslaugas gimnazijos 

bendruomenei. 

2021 metų bibliotekos darbo rodiklius lėmė besitęsiantys pandemijos COVID-19 sukelti 

ribojimai. Reikėjo prisitaikyti prie nustatytų taisyklių gimnazijos erdvėse, srautų valdymo. Sumažėjo 

bibliotekos lankomumo rodikliai, grožinės literatūros skaitymas. Tačiau reikia pasidžiaugti, kad 

puikiai pavyko 2020 –2021 m. m. vadovėlių surinkimas bei išdalijimas 2021–2022 m. Informacines 

užklausas dėl reikalingų leidinių vis dažniau skaitytojai pateikia elektroninėmis priemonėmis. 

Gimnazijos skaitykloje parengta 10 teminių parodų, pravesta 7 pamokų/skaitymų. 

Tęsiamas bendradarbiavimas su VšĮ Laisvės TV ir toliau dalyvaujame projekte 

„KARTU“ (Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, „Socialinės įtraukties 

didinimas ir kova su  skurdu“ įgyvendinimo priemonė „Bendradarbiavimo skatinimas, sveikatos 

netolygumų mažinimas“). Gimnazijoje vyko susitikimai su  istorike, visuomenininke Luka 



Sinevičiene pilietiškumo ir bendruomeniškumo tema, bei du susitikimai su „Vaikų linijos“ ir 

„Niekieno vaikai“ savanore, gydytoja Gerda Meištaite emocijų valdymo tema.  

Dalyvavome tarptautiniame projekte „Šiaurės šalių literatūros savaitė 2021“, kurio 

tikslas puoselėti garsinio skaitymo ir šiaurietišką pasakojimo tradiciją, propaguoti Šiaurės šalių 

literatūrą ir prisidėti prie skaitymo skatinimo. Vyko garsiniai skaitymai, viktorina, muzikos, piešimo 

pamokos. Projektas vykdytas su mokytoja Ilma Bagdoniene, mokytoja Daiva Kazlauskiene, 

mokytoja Agne Urbonavičiene. 

Didžiausias ir svarbiausias 2021 metų nuveiktas darbas yra bibliotekos perkraustymas į 

naujas lentynas suremontuotose abonemento patalpose. Kartu fondas išvalytas nuo senų, neaktualių 

leidinių bei visa grožinė literatūra 100% suvesta į elektroninį katalogą MOBIS. Taip pat į katalogą 

suvesti bibliotekos skaitytojai ir pradėtas knygų išdavimas per MOBIS sistemą. 

Gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje, pasinaudojus Ekologiškų ir pagal 

nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose parama, tęsiamas ekologiškas maitinimas, jam gauta finansinė 

parama. Ikimokyklinukai turi šiltnamį, patys mokosi auginti daržoves nuo sėklytės iki atėjimo ant jų 

stalo. 

Ikimokyklinio ugdymo skyriuje atnaujinama vaikų žaidimų aikštelė, įsigyta naujų, 

šiuolaikinių ugdymo priemonių bei įrangos. 

Valgykloje atliktas pilnas gamybinių patalpų remontas, atnaujintos ne tik patalpos, bet ir 

santechnika, vamzdynai,  elektros instaliacija, įranga. Sudarytos sąlygos mokiniams maitintis ne tik 

kokybiškai, bet ir estetiškoje, švarioje ir saugioje aplinkoje. 

Mokiniams, o reikalui esant ir jų tėvams, sudaryta galimybė gauti švietimo pagalbą, kurią 

teikia pagalbos mokiniui specialistai: psichologė, socialinė pedagogė, logopedė-specialioji 

pedagogė, mokytojo padėjėjai. Ypač didelis dėmesys skiriamas specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams, jiems pritaikoma ugdymosi aplinka, įsigyjamos specialiosios mokymo 

priemonės, sudaromos sąlygos mokymuisi pagal jų galimybes. 

 Mokytojai tobulina ne tik dalykinę kvalifikaciją, tačiau didina savo kompetencijas darbui 

įtraukiojo ugdymo srityje dalyvaudami seminaruose, dalydamiesi gerąja patirtimi, mokydamiesi 

vieni iš kitų. 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1. Sistemingai 

tobulinti ugdymo 

procesą,  sudarant 

sąlygas aktyviam 

mokinių 

mokymuisi.   

1. Efektyviai 

naudojami E. 

testavimo, PUPP, 

bandomųjų ir 

brandos egzaminų 

rezultatai. 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1. Mokinių pasiekimų 

patikrinimų rezultatai 

100 proc. aptarti ir 

išanalizuoti mokytojų 

metodinių grupių 

pasitarimuose, remiantis 

jų duomenimis, kartu su 

mokiniais parengti 

pasiekimų gerinimo 

planai, visiems 

mokiniams, turintiems 

mokymosi sunkumų. 

 

1.1. Mokinių pasiekimų 

patikrinimų rezultatai 

100 proc. aptarti ir 

išanalizuoti mokytojų 

metodinių grupių 

pasitarimuose, 

akcentuojant mokymosi     

silpnybes ir  remiantis jų 

duomenimis, kartu su 

mokiniais parengti 

pasiekimų gerinimo 

planai, numatyti pagalbos 

etapai visiems 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vyksta aktyvus 

mokinių 

konsultavimas 

(konsultacijos ne 

pamokų metu), 

modelio mokinys – 

mokiniui, tėvai – 

mokiniams 

taikymas.  

 

 

 

3. Organizuojamos  

vasaros stovyklos 

mokymosi 

praradimams dėl 

COVID -19 

pandemijos  

kompensuoti. 

 

 

 

1.2. Per pamokas 100 

proc. mokinių  turi 

galimybę pasirinkti 

diferencijuotas užduotis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Pamokose ne mažiau 

negu 20 proc. mokinių 

aktyviai taikomas 

mokymo(-si)  metodas 

„Mokinys-mokiniui“. 

 

2.2. 25 proc. tėvų 

sistemingai ir 

rezultatyviai padeda 

vaikams mokytis 

(mokantis nuotoliniu 

būdu – 35 proc.) 

3. Stovyklose dalyvaus 

ne mažiau kaip 34 

mokiniai, kurie 

patobulins gamtos 

mokslų bei kalbinius 

gebėjimus, žinias ir 

įgūdžius. 

mokiniams, turintiems 

mokymosi sunkumų. 

1.2. Mokytojai teigia, 

kad per pamokas 100 

proc. mokinių  turi 

galimybę pasirinkti 

diferencijuotas užduotis. 

Pamokų ir veiklų 

stebėsena rodo, kad 80 % 

mokytojų diferencijuoja 

ir individualizuoja 

užduotis ir veiklas įvairių 

gabumų mokiniams. 

IQES online apklausos 

rodo:  „Per pamokas 

mano vaikas turi 

galimybę pasirinkti 

įvairaus sudėtingumo 

užduotis“– teigia 82 % 

tėvų ir 66 % mokinių. 

2.1. Pamokose ne mažiau 

negu 22 proc. mokinių 

aktyviai taikomas 

mokymo(-si)  metodas 

„Mokinys-mokiniui“. 

2.2. 38,3 proc. tėvų 

sistemingai ir 

rezultatyviai padeda 

vaikams mokytis 

(mokantis nuotoliniu 

būdu – 44,3 proc.) 

3. Vaikų vasaros 

stovykloje dalyvavo 17  

vaikų, tyrinėdami, 

keliaudami ir 

bendraudami jie 

patobulino pažintines 

kompetencijas, pagilino 

gamtos mokslų žinias, 

kalbinius įgūdžius. 

1.2. Sėkmingai 

įgyvendintos 

projekto „Kokybės 

krepšelis“  veiklos. 

1. Įgyvendinant 

veiklos tobulinimo 

planą plėtojama 

inovatyvi švietimo 

aplinka 

visokeriopai 

skatinanti mokinio 

pažangą ir 

įtakojanti 

1.1. Per 2021 m. 

panaudota 47 proc. 

projekto lėšų (19308,32 

Eur) įgyvendinant 

veiklos tobulinimo planą. 

 

 

 

 

1.1. Per 2021 m. 

panaudota 48,35 proc. 

projekto lėšų (18826,16 

Eur) įgyvendinant 

veiklos tobulinimo planą. 

Lėšų paskirstymas buvo 

koreguojamas 

atsižvelgiant į sumažėjusį 

mokinių skaičių. 



kokybinius 

pokyčius   

 

 

1.2. Padidėja metinis 

gimnazijos mokinių 

mokymosi pažangumas 

nuo 98,72 % iki 98,9 %, 

o metinis vidurkis 1,5 % 

– nuo 7,62 iki 7,7 balo. 

 

1.3. Įrengta 

skaitmenizuota ugdymo 

aplinka, kurios 

užimtumas ir tikslingas 

naudojimas – ne mažiau 

70 proc. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Kolegialiai 

bendradarbiaus ir 

patirtimi dalinsis 90 proc. 

mokytojų, vieni kitiems 

suteiks grįžtamąjį ryšį 

tokiu būdu gerindami 

pamokos kokybę. 

 

 

1.2.Padidėjo metinis 

gimnazijos mokinių 

mokymosi pažangumas 

nuo 98,72 % iki 100 %, o 

metinis vidurkis 4 % – 

nuo 7,62 iki 7,99 balo. 

  

1.3. Įrengta šiuolaikiška, 

skaitmenizuota ugdymo 

aplinka, kurios 

užimtumas ir tikslingas 

naudojimas –  90 proc. 

Naudojant skaitmenines 

ugdymo priemones, 

orientuojamasi į mokinių 

esminių kompetencijų 

ugdymą, turinio 

diferencijavimą,  didesnį 

prieinamumą. 

 

1.4. Kolegialiai 

bendradarbiauja 95 % 

mokytojų: derina 

ilgalaikius planus, aptaria 

mokinių pasiekimus, 86 

% stebi vidutiniškai  po 2 

kolegų pamokas, teikia 

grįžtamąjį ryšį. 90 % 

mokytojų, atsižvelgę į 

pastebėjimus, koregavo 

savivaldaus mokymosi 

strategijų taikymą 

ugdymo procese. 

1.3.Užtikrinti 

pedagoginės, 

psichologinės, 

socialinės, 

informacinės 

pagalbos 

mokiniams ir jų 

tėvams teikimą, 

tenkinant 

įvairiapusius 

mokinių poreikius 

  

1.Ugdomas 

psichologinis 

atsparumas 

aplinkai, 

atsižvelgiant į 

mokinių emocinę 

būklę, poreikius ir 

galimybes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Nė karto patyčių 

nepatyrusių mokinių 

dalis per mokslo metus 

auga nuo 85 iki 88 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Klasių auklėtojai 

suorganizuoja trišalius 

pokalbius visiems  

mokymosi sunkumų 

turintiems mokiniams. 

1.1. 92,1 % mokinių 

nepatiria patyčių. 

Tęsiama OLWEUS 

OPKUS programa, po 

2021-05 mėn. vykusios 

akreditacijos gimnazijai 

ir toliau suteiktas 

„Olweus mokyklos“ 

vardas 2021–2022 ir 

2022–2023 mokslo 

metams. 

1.2. Trišalių pokalbių 1 – 

IV g klasėje ir 

priešmokyklinėje grupėje 

– 67 ( iš jų 37 su 

gimnazijos 

administracija), 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. VGK ir 

administracija 

veikia siekdami 

užtikrinti gerą 

mokinių emocinę 

būseną ir ugdymosi  

kokybę. 

 

 

 

 

1.3. Siekiant nustatyti 

esamą situaciją bei 

suplanuoti tolesnius 

veiksmus anketuojant 

IQES online sistemoje, 

dalyvauja 93 % mokinių, 

99,5 % mokytojų ir 87 % 

tėvų. 

2.1. VGK ir 

administracija 

organizuoja pasitarimus 

100 proc. visiems tokį 

poreikį turintiems 

asmenims. 

 

nuotolinių trišalių 

pokalbių 44.  

1.3. IQES online 

apklausose dalyvauja: 

tėvų – 91 %, mokinių – 

94 %, mokytojų – 100 %, 

gaunama bendruomenės 

nuomonė yra svarbi 

veiklų tobulinimui. 

 

2.1. Atsiradus poreikiui 

VGK ir administracija 

organizuoja pasitarimus 

100 proc. visiems 

mokiniams, kurie turi 

mokymosi, elgesio ar 

kitų problemų, 

įtakojančių jų pažangos 

sėkmę. 

 

1.4. Stiprinti 

gimnazijos 

mokytojų 

kompetencijas.  

1. Pedagogai 

dalyvauja  

kvalifikacijos 

kėlimo ir 

savivaldaus 

mokymo bei 

mokėjimo mokytis 

kompetencijų 

ugdymo tobulinimo 

mokymuose. 

 

1.1. 95 proc.  mokytojų 

dalyvauja mokymuose 

bei patobulina 

savivaldaus mokymosi 

bei mokėjimo mokytis 

kompetencijų ugdymą. 

  

1.2. Ne mažiau 80 proc. 

mokytojų žinias, 

susijusias su pamokos 

kokybės gerinimu, taiko 

praktikoje. 

 

 

 

1.3. Per metus pravesta 

apie 50 atvirų ir 

integruotų pamokų, 

kuriose dominuos 

mokinių gebėjimų sieti 

turimas žinias su 

naujomis skatinimas. 

 1.1. 100 proc. mokytojų 

dalyvavo mažiausiai 1 

tobulinimosi renginyje, 

kompetencijas tobulino 

savarankiškai, 

bendradarbiaudami su 

kolegomis bei dalinantis 

gerąja patirtimi. 

1.2. Visi mokytojai, 

siekdami pamokos 

kokybės, gautas žinias 

investuoja į pamokas, 90 

% jų, atsižvelgę į 

pastebėjimus, koregavo 

savivaldaus mokymosi 

strategijų taikymą 

ugdymo procese. 

1.3.32 mokytojai (88 %) 

pravedė 125 integruotas 

pamokas, t. y. kiekvienas 

mokytojas pravedė 

vidutiniškai 4 integruotas 

pamokas vietoje planuotų 

2. Kaip teigia mokiniai, 

jiems patinka ir yra 

naudingos integruotos 

pamokos, galima 

lengviau įsiminti ir 

išmokti mokomąją 



medžiagą. Pagerėjo 

mokymosi kokybė 

1.5. Ugdyti 

mokinių verslumo 

įgūdžius ir 

kompetencijas 

1.Veikia 

mokomosios 

mokinių bendrovės, 

plėtojamos 

mokinių 

ekonomikos žinios 

bei verslumo ir 

bendradarbiavimo 

kompetencijos, į 

veiklas įsitraukia 

nauji nariai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.  Praplėstos mokinių 

žinios, bendradarbiavimo 

kompetencija,  0,2 balo 

gerėja ekonomikos 

dalyko metinio 

įvertinimo vidurkis. 

 

 

 

 

1.2. MMB nariai 

dalyvauja bent 1 

mokymuose, 

konsultacijose ar 

seminare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 0,51 balo pagerėjo 

ekonomikos dalyko 

metinio įvertinimo 

vidurkis, savo žinias ir 

įgytas kompetencijas 

mokiniai pritaiko 

dalyvaudami MMB bei 

finansinio raštingumo 

renginiuose. 

 

1.2. 2021-08-06  8 

gimnazistai dalyvavo 

Jaunimo verslumo 

konferencijoje Seirijų 

kultūros namuose, kur 

susitiko su Lazdijų 

rajono savivaldybės, 

Tykocino ir Oržyšo 

(Lenkijos Respublika) 

jaunaisiais verslininkais. 

1.2.2. 2021 m. kovo 26 d.    

gimnazijos MMB nariai 

dalyvavo   jaunimo 

verslumo mokymuose/ 

diskusijoj „ Ateitis mūsų 

rankose“ . 

1.2.3. 2021-01-26 

gimnazijos mokinių 

komanda dalyvavo 

mokymuose  „Ko reikia 

verslo sėkmei”. 

1.2.4. 2021 rugpjūčio 20-

26 dienomis Veisiejų 

TVM vyko tarptautinės  

verslumo stovyklos 

Interreg V–A Lietuvos ir 

Lenkijos 

bendradarbiavimo 

programos projekto 

„Partnerystė. Verslumas. 

Veiksmas“ stovykla, 

kurioje dalyvavo 4 

Seirijų 

A.Žmuidzinavičiaus 

gimnazijos atstovai bei 

mokytoja 

A.Urbonavičienė. 

 



 

 

 

 

 

 

2. Mokinių 

mokomosios 

bendrovės plečia 

veiklos įvairovę, 

gerina gimnazijos 

įvaizdį, organizuoja 

muges įtraukdamos 

bendruomenės 

(miestelio, jo 

apylinkių) narius, 

dalyvauja 

savivaldybės 

organizuojamuose 

renginiuose 

1.3. MMB veiklose 

dalyvaujančių mokinių 

skaičius auga nuo 10 iki 

25 

 

2. 1. MMB pagamina 

gimnaziją 

reprezentuojančius 

gaminius su logotipu, 

emblema, užrašu ir pan., 

vykdo prekybą, mainus, 

prisideda prie gimnazijos 

patrauklumo didinimo. 

 

 

2.2. Suorganizuotas 

mažiausiai vienas MMB 

renginys gimnazijoje, 

dalyvauta bent 2 

renginiuose, akcijose ir 

pan. savivaldybės ar 

šalies lygmeniu.  

1.3.1. MMB veiklose 

dalyvaujančių mokinių 

skaičius išaugo – nuo 

metų pradžios veiklose 

dalyvavo  26 mokiniai 

(buvo 10 ). 

 

2.1.1. MMB siuvo veido 

kaukes ir piešė ant jų 

Lazdijų savivaldybės ir 

Seirijų 

A.Žmuidzinavičiaus 

gimnazijos logotipus. 

Šias kaukes dovanojo 

Lazdijų rajono 

savivaldybės tarybos 

nariams. 

2.2.1. Gimnazijoje MMB 

suorganizavo Kaziuko ir 

Kalėdinę muges, kurių 

metu prekiavo savo 

gaminiais – maišeliais, 

atvirukais, puokštėmis. 

2.2.  2021 gruodžio 11 d. 

"Litexpo" kongresų ir 

parodų rūmuose 

vykusioje kalėdinėje 

mugėje dalyvavo 11 

gimnazijos mokinių ir 

mokytojų. 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Organizuojamos  vasaros stovyklos 

mokymosi praradimams dėl COVID -19 

pandemijos  kompensuoti. 

Neatsirado teikėjų, kurie, pasinaudoję valstybės 

teikiama parama, būtų suorganizavę mokiniams 

stovyklą mokymosi praradimams dėl COVID -

19 pandemijos  kompensuoti. 

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  

 

 

 

 

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

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos pradinių 

klasių mokiniai ir mokytojai sėkmingai dalyvauja 

„Vedlių” („Teachers Lead Tech“) programos projekte 

Mokytojai gauna prieigą prie technologinės 

kūrybos mokymosi ir mokymo turinio, 

mokiniai sudominami programavimu, 

vyksta intensyvus ugdymas karjerai. 



„Informatika pradiniame ugdyme“. Direktorė ir 

mokytojos patirtimi dalinasi su šalies pedagogais. 

Pradinukai randa naujus problemų 

sprendimų būdus, taip pat lavina loginį, 

kritinį mąstymą ir skaitmeninį raštingumą. 

3.2. Įvyko prieškalėdinis renginys „Direktorės arbata‘, 

kurio metu šventinėje aplinkoje buvo pagerbti didžiausią 

gerumą, atjautą ir toleranciją parodę mokiniai, 

mokytojai, tėveliai. 

Tai labiau motyvuoja mokinius siekti 

aukštesnių rezultatų, o gavus paskatinimą, 

pajusti pasididžiavimo ir tapatumo savo 

įstaigai jausmą. Mokinių tėvai jaučiasi 

pastebėti, įtraukti į gimnazijos veiklas. 

3.3. Dar aktyvesnė ir visuomenėje labiau matoma tapo 

gimnazijos bendruomenės pilietinė ir patriotinė veikla, 

kuomet mokiniai su mokytojais dalyvauja pilietiniuose 

mokyklos, miestelio, savivaldybės ir šalies renginiuose, 

organizuoja patriotines veiklas, įsilieja į pilietines 

akcijas. 

Vienos iš svarbiausių veiklų – Holokausto aukų 

minėjimai įtraukiant miestelio visuomenę, dalyvavimas 

pagerbiant rezistencijos aukų atminimą, dalyvavimas 

konkurse - atrankoje Gedimino pilies bokšto Lietuvos 

valstybinei vėliavai gauti. 

Auga mokinių pilietinis sąmoningumas ir 

atsakomybė, gilinamos bendražmogiškosios 

vertybės, jie įtraukiami į realias veiklas, 

kurios padeda formuoti tokias 

kompetencijas, kaip patriotizmas, pagarba 

žmogaus ir šalies laisvei bei demokratijai. 

 

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

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3x       4□ 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4x 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4x 

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 

1□      2□       3x       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4x 

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 



Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☑ 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo; 

7.2. Vadovavimo ugdymui ir mokymuisi. 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. Kitų metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

8.1.   

8.2.   

8.3.   

8.4.   

8.5.   

 

9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 

neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. Žmogiškieji faktoriai 

9.2. Įstatyminės ir poįstatyminės bazės kaita 

9.3. Trečiųjų asmenų įsipareigojimų neįvykdymas 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:_____________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

 

Gimnazijos tarybos pirmininkė              
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)              (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  

darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  

 

Lazdijų rajono savivaldybės merė                                         (valstybinės švietimo įstaigos savininko                       

(parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 

 



Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas 

Susipažinau. 

Direktorė                                       _________________             
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 


