
 

 

 

 

ŠĖTOS GIMNAZIJOS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Šėtos gimnazijos (toliau – Gimnazijos) 2017 metų veiklos planas (toliau – planas), parengtas 

vadovaujantis strateginiu 2017–2019 metų gimnazijos planu, Valstybinės Švietimo strategijos 2013-

2022 metų nuostatomis, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, 2017–2019 metų Kėdainių rajono 

savivaldybės strateginiu veiklos planu, 2015–2017 mokslo metų Šėtos gimnazijos ugdymo planu, 

apibrėžia prioritetus, nustato metinius Gimnazijos tikslus, uždavinius ir priemones uždaviniams 

įgyvendinti. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo 

paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti mokinių ugdymosi 

poreikius, laiduoti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo 

įsigijimą, per neformaliojo švietimo programas vykdyti neformalųjį švietimą, racionaliai, taupiai ir 

tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. Planą įgyvendins Gimnazijos administracija, pedagogai 

ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, Gimnazijos darbuotojai, ugdytiniai, jų tėvai 

bei socialiniai partneriai. Plane vartojami sutrumpinimai: pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimas – PUPP; informacinės komunikacinės technologijos – IKT; mokykliniai brandos 

egzaminai – MBE; valstybiniai brandos egzaminai – VBE. 

 

II. GIMNAZIJOS PRISTATYMAS 
 

1. Mokinių, klasių komplektų skaičius, mokytojų skaičius, kiti duomenys apie mokyklą. 

2017 m. sausio 1 d. Gimnazijoje mokėsi 330 mokinių. 

 

Mokinių, klasių, komplektų skaičius 

 

Klasė Mokinių skaičius 

Šėtos gimnazijos Pagirių Adomo Jakšto universalus daugiafunkcis centras 

priešmokyklinė, ikimokyklinė grupė 6 

1-3 jungtinių pradinių klasių komplektas 6 

1 grupė, 1 jungtinė klasė 12 

Gimnazija 

1 23 

2 16 

3 19 

4a 15 

PATVIRTINTA 

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos 

direktoriaus 2017 m. vasario 1 d. 

įsakymu Nr. V-1313 



4b 16 

1-4 klasės - 5 komplektai 89 

5 30 

6 29 

7 27 

8 27 

5-8 klasės - 4 komplektai 113 

Ia 15 

Ib 19 

IIa 23 

IIb 16 

I-II klasės - 4 komplektai 73 

III 15 

IV 28 

III-IV klasės - 2 komplektai 43 

1-IV klasės - 15 komplektų 318 

Iš viso (su skyriumi) 330 

 

Mokytojų skaičius 

 

Iš viso mokytojų  36 

Mokytojo kvalifikacinė kategorija 1 

Vyresnieji mokytojai 11 

Mokytojai metodininkai 17 

Mokytojai ekspertai 1 

Neturi kategorijos 6 

 

2. Mokyklos veiklos sričių analizė. 

Gimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė Gimnazijos veiklos įsivertinimo ir pažangos 

analizę atliko remdamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir 



regioninės politikos departamento 2016 m. spalio 6 d. raštu Nr. SR-4355 “Dėl bendrojo ugdymo 

mokyklų įsivertinimo ir pažangos”, plačiojo įsivertinimo, atlikto 2016 m. lapkričio mėn., rezultatais. 

Remiantis surinktais duomenimis užpildyta „Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos 

anketa 2016-2017 m. m.“, kuri pristatyta mokytojų tarybos posėdyje gruodžio mėn. Anketą sudarė 

trys pagrindinės dalys: 

 SOLIDARUMAS (santykiai, savivoka, tapatybė, jausena, atjauta, susitarimai, bendri 

sprendimai mokykloje); 

 VEIKLUMAS (kūrybiškumo, pilietiškumo ir lyderystės ugdymas); 

 MOKYMASIS (pasiekimai ir pažanga). 

Analizuojant solidarumo sritį atliktos mokinių, mokinių tėvų apklausos. Apklausose iš viso 

dalyvavo 204 mokiniai, 66 tėvai. Mokinių aukščiausios vertės klausimai: 

 
Tėvų aukščiausios vertės klausimai: 

 
Atlikta dokumentų analizė, vyko pokalbiai su klasių vadovais, administracija, neformaliojo 

švietimo organizatore, metodinių grupių pirmininkais. Apibendrinus surinktus duomenis, išskirtos 

stipriosios ir tobulintinos Gimnazijos veiklos sritys (žr. IV skyriuje). 

 

3. Svarbiausi mokinių pasiekimai olimpiadose, sporto varžybose, konkursuose, dalykiniuose 

renginiuose 2016 m. 

 

2016 m. mokinių akademiniai ir meniniai pasiekimai 

Data 
(mėnuo ir 

diena) 

Pasiekimai Mokinio v., pavardė, 

klasė, vieta 

Renginio 

lygmuo 

Atsakingas 

mokytojas 

01 Kalėdinio atviruko “Su 

šventomis Kalėdomis!” 

paroda-konkursas 

R. Gulbinaitė, 6 kl., 

laureatė 5-7 klasių 

kategorijoje 

Kauno 

arkivyskupijos 

 

L. Vaicekauskaitė 

 

02 05 Giesmių konkursas Grand Prix laimėtojos 
R. Deikutė, 8a kl., 

rajoninis Ž. Būdienė, 

L. Vaicekauskaitė 



R Jacinaitė, 8a kl., 

Ž. Kerbelytė, 8b kl.,  

L. Sliesoraitytė, 8b kl., 

R. Urbonavičiūtė, 8b kl., 

A. Sadauskaitė, 8b kl.  

02 18 Dailės olimpiada III vieta 
R. Čiplytė, III kl. 

V. Deikaitė, 8a kl. 

rajoninis G. Boreišienė 

03 01 Technologijų olimpiada III vieta 
P. Mockus, IV kl. 

rajoninis V. Baltrūnas 

03 04 8 klasių tikybos olimpiada 

“Garstyčios grūdas-2016” 
Konkurso lauretai 
L. Sliesoraitytė 8b kl, 

R. L. Grigonis 8a kl., 

T. Šablevičius, 8a kl., 

Ž. Kerbelytė, 8b kl., 

G. Strazdaitė 8b kl., 

E. Žilinskaitė 8b kl., 

A. Sadauskaitė, 8b, 

I. Bilevičiūtė, 8a kl., 

R. Diekutė, 8a kl. 

Kauno 

arkivyskupijos 

(vyko mūsų 

Gimnazijoje) 

L.Vaicekauskaitė 

03 09 „Kovo 11-osios“ kūrinių 

iliustracijos konkursas 
Konkurso lauretė 
V. Deikaitė, 8a kl. 

rajoninis V. Petrosevičienė 

03 16 2-4 klasių mokinių lietuvių 

kalbos diktanto konkursas 
III vieta 
A. Tkačenko, 3b kl. 

rajoninis E. Pečiulienė 

03-16 Kauno arkivyskupijos 4-okų 

viktorina “Irkis į gilumą” 
II vieta 
A. Bilevičius, 4a kl., 

M. Šidlauskas, 4a kl., 

V. Stašaitytė, 4a kl., 

J. Ilevičiūtė, 4b kl., 

N. Taujanskas, 4b kl. 

rajoninis L. Vaicekauskaitė 

03 17 Konkursas-žurnalistinis 

tyrimas “Kas mus moko 

tyčiotis?” 

Konkurso laureatės 
O. Bėkėšaitė, Ib kl.,  

M. Urbonaitė, Ib kl. 

respublikinis A. Kaubrytė 

03 17 Tarptautinis matematikos 

konkursas ,,Kengūra” 
I vieta 
R. Kmitaitė, 1 kl. 

rajoninis D.Zubieliauskienė 

03 31 Interneto svetainių kūrimo 

konkursas  
II vieta 
E. Dambrauskas, 7 kl. 

respublikinis V. Glebauskienė 

03 31 Teisinių žinių konkursas 

„Temidė” 
II vieta 
R. Čiplytė, III kl., 

D. Norbutaitė, III kl., 

K. Ramanauskaitė, III kl., 

K. Šulcaitė, III kl., 

M. Šlikas, IV kl., 

T. Zubrus, IV kl. 

rajoninis Ž. Būdienė 

03 Edukacinis konkursas 

“Olympis” - Pavasario sesija 

Lietuvių k. konkursas 

I vieta 
J. Ilevičiūtė, 4b kl., 

I vieta 

N. Taujanskas, 4b kl., 

II vieta 

M. Maziliauskaitė, 4b kl., 

N. Lankelis, 4b kl., 

D. Augaitė, 4b kl. 

respublikinis Z. Kleivienė 



03 Edukacinis konkursas 

“Olympis” - Pavasario 

sesija. Matematikos 

konkursas 

II vieta 

J. Ilevičiūtė, 4b kl., 

N. Taujanskas, 4b kl. 

III vieta 

N. Lankelis, 4b kl., 

T. Budrys, 4b kl., 

M. Dirsė, 4b kl. 

respublikinis Z. Kleivienė 

03 Edukacinis konkursas 

“Olympis” - Pavasario 

sesija. Pasaulio pažinimo 

konkursas 

I vieta 
J. Ilevičiūtė, 4b kl., 

N. Taujanskas, 4b kl. 

II vieta 
M. Maziliauskaitė, 4b kl. 

respublikinis Z. Kleivienė 

03 Edukacinis konkursas 

“Olympis” - Pavasario 

sesija. Anglų k. konkursas 

I vieta 
N. Lankelis, 4b kl., 

III vieta 

N. Taujanskas, 4b kl., 

M. Dirsė, 4b kl., 

J. Ilevičiūtė, 4b kl., 

D. Augaitė, 4b kl. 

respublikinis S. Kilinskytė 

03 Edukacinis konkursas 

“Olympis” - Pavasario 

sesija. Lietuvių k. konkursas 

II vieta 
L. Rimkutė, 4a kl. 

respublikinis L. Rugienienė 

03 Edukacinis konkursas 

“Olympis” - Pavasario 

sesija. Matematikos 

konkursas 

II vieta 
L. Rimkutė, 4a kl. 

III vieta 
V. Stašaitytė, 4a kl. 

respublikinis L. Rugienienė 

03 Edukacinis konkursas 

“Olympis” - Pavasario 

sesija. Pasaulio pažinimo 

konkursas 

III vieta 
L. Rimkutė 4a kl. 

respublikinis L. Rugienienė 

03 Edukacinis konkursas 

“Olympis” - Pavasario 

sesija. Anglų kalbos 

konkursas 

II vieta 
L. Rimkutė, 4a kl. 

respublikinis S. Kilinskytė 

03 Edukacinis konkursas 

“Olympis”, lietuvių k. 
I vieta 
V. Maziliauskaitė, 3a kl. 

respublikinis R. Pupkuvienė 

03 Edukacinis konkursas 

“Olympis”, matematika 
II vieta 
V. Maziliauskaitė, 3a kl. 

respublikinis R. Pupkuvienė 

03 Edukacinis konkursas 

“Olympis” - Pavasario 

sesija. Lietuvių kalba 

I vieta 
A. Tkačenko, 3b kl. 

II vieta 
G. Bučytė, 3b kl., 

K. Palinauskaitė, 3b kl., 

G. Bikelytė, 3b kl. 

respublikinis E. Pečiulienė 

03 Edukacinis konkursas 

“Olympis” - Pavasario 

sesija. Matematika 

III vieta 

A. Tkačenko, 3b kl., 

G. Bučytė, 3b kl., 

G. Bikelytė, 3b kl. 

respublikinis E. Pečiulienė 

03 Edukacinis konkursas 

“Olympis” - Pavasario 

sesija. Pasaulio pažinimas 

I vieta 

G. Bučytė, 3b kl. 

II vieta 
A. Tkačenko, 3b kl.,  

respublikinis E. Pečiulienė 



04 14 Informacinių technologijų 

olimpiada 
III vieta 

E. Dambrauskas, 7 kl., 

R. Adomaitis, IIb kl. 

rajoninis V. Glebauskienė 

V. Dirsė 

04 ,,Sidabro vainikėlis 2016“, 

respublikinis liaudies meno 

konkursas 

Konkurso laureatė 
A. Dranseikaitė, IV kl. - 

rajono etapas 

III vieta - regioninis etapas 

respublikinis G. Boreišienė 

04 28  1-4 klasių mokinių meninio 

skaitymo konkursas 
II vieta 
V. Maziliauskaitė, 3a kl. 

rajoninis R. Pupkuvienė 

04 29 Užsienio kalbos (anglų) 

kūrybinio rašinio konkursas 
II vieta 
A. Samsonovaitė, Ia kl. 

III vieta 
M. Augustauskaitė, IV kl. 

rajoninis J. Puskepalytė, 

J. Vaičekonienė 

12 Kūrybinio dailyraščio 

konkursas 
Laureatė 

L. Rimkutė, 5 kl. 

Kauno 

arkivyskupijos 

L. Vaicekauskaitė 

 

2016 m. mokinių aukščiausi sporto pasiekimai 

Data 
(mėnuo ir 

diena) 

Pasiekimai Mokinio v., pavardė, 

klasė, vieta 
Renginio 

lygmuo 
Atsakingas 

mokytojas 

01 15 Atviras Panevėžio miesto 

čempionatas 
II vieta 
T. Zubrus, IV kl. 

respublikinis V. Kiaulakis 

01 15 Lietuvos mokyklų 

žaidynių merginų mažojo 

futbolo 5x5 zoninių 

varžybos  

II vieta 

Aug. Gulbinaitė, 4a kl., 

Aust. Gulbinaitė, 4a kl., 

G. Šeduikytė, 4a kl., 

R. Gulbinaitė, 6 kl., 

S. Ivanovaitė, 6 kl., 

E. Pečiulytė, 6 kl. 

G. Lukoševičiūtė, 6 kl., 

U. Raževičiūtė, 7 kl. 

zoninis A. Janovskis 

01 22 Lietuvos rajonų lengvosios 

atletikos pirmenybės 
II vieta 
T. Zubrus, IV kl., 

- šuolis į aukštį - 1,90 m., 

- šuolis į tolį - 6,53 m. 

respublikinis V. Kiaulakis 

01 23 Lietuvos mokyklų 

žaidynių kaimo vietovių 

mokyklų tarpzoninės 

kvadrato varžybos 

I vieta 

R. Kachanauskaitė, 
4b kl., 
M. Maziliauskaitė, 4b kl., 

V. Stašaitytė, 4a kl., 
G. Šeduikytė, 4a kl., 

Aug.Gulbinaitė, 4a kl., 
Aust. Gulbinaitė, 4a kl., 

M. Šidlauskas, 4a kl., 

A. Bilevičius, 4a kl., 
K. Bėkėšas, 4a kl., 

E. Kripcevičius, 3a kl. 

respublikinis Z. Kleivienė 

01 29 Aukštaitijos taurė - I vieta respublikinis V. Kiaulakis 



lengvosios atletikos vaikų 

ir jaunučių amžiaus 

varžybos 

E. Grigaravičius, 8a kl., 

rutulio stūmimas - 13,44 

m. 

II vieta 

M. Paulauskaitė, 8a kl., 

- šuolis į tolį - 4,87 m., 
- šuolis į aukštį - 1,45 m. 

II vieta 
M. Šidlauskas, 4a kl., 

šuolis į aukštį - 1,20 m. 

02 05 Lietuvos mokyklų 

žaidynių kaimo vietovių 

mokyklų mokinių (gim. 

2005 m. ir jaunesnių) 

kvadrato varžybos 

III vieta 
R. Kachanauskaitė, 4b 

kl., 
M. Maziliauskaitė, 4b kl., 

M. Dirsė, 4b kl., 
L. Šilkaitis, 4b kl., 
N. Lankelis, 4b kl., 

V. Stašaitytė, 4a kl., 
G. Šeduikytė, 4a kl., 
Aust. Gulbinaitė, 4a kl., 

M. Šidlauskas, 4a kl., 
A. Bilevičius, 4a kl. 

respublikinis  Z. Kleivienė 

02 05 Lietuvos mokyklų 

žaidynių kaimo mokyklų 

futbolo tarpzoninės 

varžybos 

II vieta 
U. Raževičiūtė, 7 kl., 
R. Gulbinaitė, 6 kl., 

S. Ivanovaitė, 6 kl., 
O. Kasparavičiūtė, 5 kl., 

E. Pečiulytė, 6 kl., 
G. Lukoševičiūtė, 6 kl., 
A. Gulbinaitė, 4a kl. 

zoninis A. Janovskis 

02 10 Atviros Šiaulių miesto 

lengvosios atletikos 

jaunimo pirmenybės 

I vieta 

E. Šalkauskas, IV kl., 

rutulio stūmimas 

II vieta 
T. Zubrus, IV kl., 

- šuolis į tolį; 

- šuolis į aukštį 

respublikinis V. Kiaulakis 

02 19 Lietuvos lengvosios 

atletikos jaunimo 

pirmenybės 

III vieta 
T. Zubrus, IV kl., šuolis 

į tolį - 6,65 m. 

respublikinis V. Kiaulakis 

02 20  Mokyklų žaidynių štangos 

spaudimo tarpzoninės 

varžybos 

Komandinė I vieta 

I vieta 

D. Čeponis, IV kl., 
P. Mikalauskas, IIa kl., 

L. Ramoškaitė, Ia kl., 

II vieta 

K. Šeduikis, III kl., 

K. Ulickas, Ia kl., 

respublikinis V. Kiaulakis 



A. Ulickas, IV kl., 

D. Markevičius IIa kl., 

M. Mockus, IIa kl. 

03 03 Lietuvos mokyklų 

žaidynių štangos spaudimo 

finalinės varžybos 

III vieta 
D. Čeponis, IV kl., 
P. Mikalauskas, IIa kl. 

respublikinis V. Kiaulakis 

03 12 Lietuvos kaimo vietovių 

mokyklų mokinių žaidynių 

“Drąsūs, stiprūs, vikrūs” 

zoninės varžybos 

II vieta 

R. Kachanauskaitė, 4b 

kl., 
M. Maziliauskaitė, 4b kl., 

M. Dirsė, 4b kl., 
L. Šilkaitis, 4b kl., 

N. Taujanskas, 4b kl., 
N. Lankelis, 4b kl., 
V. Stašaitytė, 4a kl., 
G. Šeduikytė, 4a kl., 

L. Rimkutė, 4a kl., 
Aust. Gulbinaitė, 4a kl., 

Aug. Gulbinaitė, 4a kl, 
R. Bikelytė, 4a kl., 
M. Šidlauskas, 4a kl., 

A. Kerbelis, 4a kl., 

A. Bilevičius, 4a kl. 

zoninis Z. Kleivienė 

05 07 Šalies turizmo technikos 

varžybos „Žygūnas 2016“ 
I vieta 
Naktinio orientavimosi 

varžybose 

Aust. Gulbinaitė, 4a kl., 
L. Rimkutė, 4a kl., 

V. Stašaitytė, 4a kl., 
G. Šeduikytė, 4a kl. 

respublikinis E. Nagevičienė 

05 07 Lietuvos mokinių žaidynių 

lengvosios atletikos 

trikovės finalinės varžybos 

II vieta 

M. Maziliauskaitė, 4b kl., 

Aust. Gulbinaitė, 4a kl., 

G. Šeduikytė, 4a kl., 

L. Rimkutė, 4a kl., 
V. Stašaitytė, 4a kl. 

respublikinis Z. Kleivienė 
V. Kiaulakis 

05 14 Mokyklų žaidynių kaimo 

mokyklų finalinės 

lengvosios atletikos 

varžybos 

Komandinė II vieta 

T. Zubrus, IV kl., 
E. Šalkauskas, IV kl., 

R. Duderankas, IV kl., 
M. Norbutas, IV kl., 

M. Mockus, IIa kl., 

E. Grigaravičius, 8 kl. 

 

Komandinė III vieta 
M. Paulauskaitė, 8a kl., 
I. Bilevičiūtė, 8a kl.,  

D. Kartanaitė, III kl., 

respublikinis V. Kiaulakis 

E. Nagevičienė 



G. Sakalauskaitė, IIb 

kl., 
I. Savukynaitė, 7 kl. 

 

Individualūs pasiekimai 

I vieta 

T. Zubrus, IV kl., 

M. Paulauskaitė, 8a kl. 

II vieta, 
I. Bilevičiūtė, 8a kl., 

E. Šalkauskas, IV kl. 

III vieta 
R. Duderankas, IV kl. 

06-22-23 Lietuvos jaunių 

pirmenybės 
III vieta 
A. Miliauskas, IIb kl., 
disko metimas, 

II vieta 

A. Miliauskas, IIb kl. 

ieties metimas 

respublikinis V. Kiaulakis 

07-04 Lietuvos jaunučių 

žaidynės 
II vieta 
M. Paulauskaitė, Ia 

kl.,šuolis į aukštį 

respublikinis V. Kiaulakis 

07-27 Baltijos šalių jaunučių 

mačas (Estija) 

V vieta 

M. Paulauskaitė, Ia kl. 
šuolis į aukštį 

tarptautinis V. Kiaulakis 

11-19 2016-2017 m.m. mokyklų 

žaidynių kaimo vietovių 

zoninės kvadrato varžybos 

Mergaičių komanda 

I vieta 

R. Pavlavičiūtė 6 kl., 
G. Karaznevičiūtė, 6 

kl., 
Gr.Karaznevičiūtė,  

6 kl., 

R. Ramanauskaitė,  

6 kl., 

E. Gulbinaitė, 6 kl., 
O. Kasparavičiūtė,  

6 kl., 

A. Gulbinaitė, 5 kl., 
G. Šeduikytė, 5 kl., 
V. Stašaitytė, 5 kl., 
M. Maziliauskaitė, 5 

kl., 

R. Kachanauskaitė, 5 

kl. 

Berniukų komanda 

II vieta 
T. Mockus, 6 kl., 
M. Jokubaitis, 6 kl. 

zoninis V. Kiaulakis 



D. Čiplys, 6 kl., 

L. Kripcevičius, 6 kl., 
G. Valatavičius, 6 kl., 

M. Šidlauskas, 5 kl. 
L. Ulickas, 5 kl., 
L. Šilkaitis, 5 kl., 
N. Taujanskas, 5 kl. 

12-18 2016-2017 m.m. mokinių 

olimpinio festivalio kaimo 

mokyklų futbolo varžybos 

II vieta 

U. Raževičiūtė, 8 kl., 

R. Gulbinaitė, 7 kl., 

S. Ivanovaitė, 7 kl., 

G. Lukoševičiūtė, 7 kl., 

E. Pečiulytė 7 kl. 

O. Kasparavičiūtė, 7 kl. 

Aug. Gulbinaitė, 5 kl., 

Aust. Gulbinaitė, 5 kl., 

G. Šeduikytė, 5 kl. 

zoninis A. Janovskis 

 

4. Brandos egzaminų rezultatai: 

 

Mokslo metai 2016 m. (28 mok.) 

Laikytų valstybinių egzaminų skaičius 9 

Mokinių, laikiusiųjų VBE, skaičius 86 

Neišlaikė egzaminų (proc.) 9,3 

Laikytų mokyklinių egzaminų skaičius 3 

Iš viso įvertinimų – ,,neišlaikė'' 0 

Vidutiniškai mokinys laikė egzaminų (V+M) 3 

  

5. PUPP rezultatai: 

 

2016 m. II klasės mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą, – 100 proc. Lietuvių kalbos 

PUPP vidurkis – 5,3; matematikos – 4. 

 

III. 2016 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 
 

6. Veiklos prioritetai 2016 metais: mokinio pažanga, Gimnazijos kultūra, etnokultūra. 2016 

metų veiklos plano įgyvendinimui įvertinti 2016 m. lapkričio 22 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-246 

sudaryta darbo grupė. Atliekant plano įgyvendinimo sėkmingumą, duomenys buvo renkami 

analizuojant metodinių grupių, metodinės tarybos, pamokų stebėjimo protokolus, specialistų veiklos 

planus, Gimnazijos mėnesio planus, direktoriaus įsakymus, atliktus tyrimus bei organizuojant 

pokalbius su pavaduotojomis ugdymui bei neformaliojo švietimo organizatore. 

6.1. Vykdant 2016 metų veiklos planą, iškeltas pirmasis prioritetas – Mokinio pažanga. 



Prioritetui įgyvendinti buvo vykdomas tikslas – sudaryti sąlygas įvairių gebėjimų mokiniams 

siekti aukštesnių mokymosi rezultatų, aptariant kiekvieno mokinio pažangą. Tikslui įgyvendinti 

iškelti 3 metiniai uždaviniai: ,,aktualizuoti mokymo turinį, atsižvelgiant į mokinių patirtį, gebėjimus 

bei galimybes“; „parengti ir įgyvendinti ugdymosi sunkumų turinčių mokinių ugdymo tvarkos 

aprašą“; „stebėti ir analizuoti mokinių pasiekimus, remiantis įrodymais grįsto mokymo metodika, 

koreguoti ugdymo procesą“ bei numatytos 7 priemonės uždaviniams įgyvendinti. 

Įgyvendinant šiuos uždavinius, didelis dėmesys skirtas mokinio pažangos stebėsenai, 

fiksavimui, analizavimui, aptarimui su mokiniais, mokytojais, tėvais, palyginant su ankstesniais 

mokinio akademiniais pasiekimais. Mokytojai metodinėse grupėse dalinosi gerąja patirtimi apie 

mokinių pasiekimų vertinimą, įsivertinimą, pažangos pamatavimą ir fiksavimą. Ugdymo proceso 

planavimui, organizavimui, ugdymo plano koregavimui, pamokų stebėsenai, kaip keliami mokymosi 

uždaviniai, kaip motyvuojami mokiniai siekti geresnių mokymosi rezultatų, kaip aktualizuojamos 

mokinių turimos žinios ir asmeninė patirtis. Atlikta mokinių poreikių dėl siūlomų neformaliojo 

švietimo, pasirenkamųjų dalykų bei dalykų modulių analizė. Kartu su socialiniais partneriais 

(Nacionaline mokyklų vertinimo agentūra) organizuota respublikinė konferencija ,,Seni klausimai – 

naujas požiūris“, kurios metu vykdyta gerosios patirties sklaida bei semtasi patirties iš kitų. 

Konferencijoje dalyvavo 25 Gimnazijos mokytojai, 16 mokytojų iš Kėdainių, Ukmergės, Panevėžio, 

Šiaulių mokyklų, 5 Vilniaus Nacionalinės vertinimo agentūros atstovai. Po konferencijos metodinės 

tarybos posėdyje buvo aptartas konferencijos organizavimo sėkmingumas. Refleksijos metu 

pasidžiaugta Gimnazijos pamokos organizavimo kokybe ir susitarta skirti daugiau dėmesio pamokos 

uždavinio įgyvendinimo apibendrinimui. 

Atlikta palyginamoji 2015 m. kovo mėn. diagnostinio mokinių skaitymo kompetencijų 

matavimo rezultatų ir 2016 m. kovo – gegužės mėn. pažangos pamatavimo (pasinaudojant 

standartizuotų testų užduotimis) analizė. Išvados: 6,8 klasių mokinių matematikos, lietuvių k., 

istorijos rezultatai aukštesni – 16-19 proc. Lietuvių k., istorijos, matematikos mokytojai planavo 

ugdymo turinį koreguodami jį pagal gautus pastebėjimus iš GR ir KGR metu gautų duomenų, rašė 

dienoraštį Gimnazijos google diske, kuriame dalinosi sėkmėmis, pokyčiais mokyme ir mokymesi; 

dalyvavo NMVA mokymuose apie skaitymo kompetencijų ugdymą, mokinių pažangos stebėjimą, 

planavimo ir įsivertinimo ryšį, organizavo seminarą Gimnazijos mokytojams, pasidalino patirtimi, 

stebėjo vieni kitų pamokas teikdami kolegialų grįžtamąjį ryšį. Kartu su dalyko mokytoju, klasės 

vadovu bei tėvais mokiniai mokėsi numatyti būdus bei žingsnius, kaip pagerinti rezultatą, sužinoti, 

kur daro klaidas ir kaip jas ištaisyti. Gautų rezultatų analizė paskatino Gimnazijos bendruomenę dar 

kartą išanalizuoti visų mokinių socialinį kontekstą, susimąstyti, atsirinkti, susitarti, ko reikia 

Gimnazijos mokiniams bei jų tėvams, siekiant geresnių mokymosi rezultatų. 

Kartu su darbo grupe parengtas ir sėkmingai vykdytas NMVA mokymosi projektas 

,,Besimokantys mokytojai-besimokantys mokiniai“, skirtas individualiai mokinių pažangai per 

lietuvių k., matematikos ir istorijos pamatuoti. Pravestas praktinis seminaras Gimnazijos 

mokytojams ,,Grįžtamojo ryšio kultūra“. Atnaujinti susitarimai dėl mokytojų pamokų stebėsenos: 

metodinėse grupėse priimti susitarimai, aptarti metodinėje taryboje ir patvirtinti mokytojų tarybos 

posėdyje dėl mokytojų veiklos Gimnazijoje stebėjimo, vertinimo bei įsivertinimo; parengtas stebimų 

pamokų tvarkaraštis. Atsižvelgiant į mokytojų pageidavimus, stebėtų pamokų analizės išvadas, 

parengtas Ugdomosios veiklos stebėsenos planas 2016-2017 m.m. Kartu su Gimnazijos mokytojais 

aptarti ,,Atnaujinti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodikliai“. 

Metodinė taryba sistemingai aptarė ugdymo turinio įgyvendinimą ir organizavo patirties 

sklaidą. Suburtos 6 mokytojų komandos (metodinės grupės: tiksliųjų mokslų, pradinių klasių, kalbų, 

socialinių mokslų, pagalbos mokiniui, menų ir sportinio ugdymo, klasių vadovų) analizavo pamokos 

kokybę mokytojų tarybos posėdžiuose. Susitarta vadovautis parengtu pamokos stebėjimo planu, 

išskirti privalumai: konkretus mokytojo aiškinimas, pamokos uždavinys, orientuotas į rezultatą, 

aiškūs vertinimo kriterijai, mokytojo ir mokinių tarpusavio santykiai, aptarti tobulintini aspektai: 



darbo grupėje metodika, laiko vadyba, klausimų formulavimas ir tobulėjimo kryptys, orientuotos į 

pamokos planavimą, pasidalijimą gerąja patirtimi, stebint kitų mokytojų pamokas. 

6.2. Vykdant antrąjį prioritetą – Gimnazijos kultūra – išsikeltas tikslas: ,,skatinti Gimnazijos 

bendruomenės narių pozityvų ir atsakingą bendravimą ir bendradarbiavimą.“ 

Tikslui įgyvendinti numatytas metinis uždavinys ,,Sistemingai analizuoti mokinio 

asmenybės socialinės raidos pažangą, koreguojant ugdymo procesą“ bei numatytos 8 priemonės 

uždaviniui įgyvendinti. 

Siekiant įgyvendinti uždavinį, buvo organizuota 2 atvirų durų dienos tėvams balandžio ir 

gruodžio mėn., kurių metu buvo analizuojamos mokinių mokymosi, pažangos, elgesio problemos. Iš 

viso jose dalyvavo 85 proc. tėvų. Klasių susirinkimų, individualių konsultacijų metu su tėvais 

aptariama mokinių daroma pažanga, jos fiksavimo būdai, galimybės padėti vaikui, kviečiami tėvai į 

klasių valandėles, tėvams sudarytos galimybės gauti įvairiapusę Gimnazijos vadovų, socialinio 

pedagogo, logopedo, psichologo informaciją. 

Atyrimas ,,Gimnazijos bendruomenės narių saugumas“, kuriame dalyvavo visi Šėtos 

gimnazijos pedagogai. Rezultatai aptarti mokytojų tarybos posėdyje. Teigiamai įvertinti šie aspektai: 

pasitikėjimas kolegomis bei administracija, gera darbo atmosfera gimnazijoje. Susitarta organizuoti 

mokytojų budėjimą Gimnazijos kieme. 

Ypatingas dėmesys skirtas socialinės, pedagoginės ir psichologinės pagalbos bendruomenės 

nariams sistemos tobulinimui (mokymosi motyvacijos stokojantiems mokiniams bei mokiniams, 

praleidusiems pamokas dėl ligos (nuolat stebimas lankomumas, pagal poreikius mokiniams 

teikiamos mokomųjų dalykų konsultacijos), Vaiko gerovės komisijoje teikiama pagalba elgesio 

taisyklių nesilaikantiems mokiniams ir jų tėvams). Siekiant stiprinti mokinių pasitikėjimą savimi, 

formuoti jų atsakomybę už savo ugdymosi rezultatus, stiprinti klasę kaip komandą, buvo 

organizuotos teminės klasės valandėlės. Taip pat atliktas mokinių anketavimas, kuriuo išsiaškintas 

mokinių socialinės raidos pokytis. 

6.3. Vykdant prioritetą – etninė kultūra – iškeltas tikslas: ,,formuoti vertybines nuostatas ir 

pagarbą tautos tradicijoms“. 

Įgyvendinant uždavinį „įrengti edukacines erdves, skirtas mokinių ugdymui/si neformalioje 

bei virtualioje aplinkoje“ numatytos 5 priemonės. Savivaldos institucijos (mokytojų taryba, 

Gimnazijos taryba) inicijavo Gimnazijos veiklos pokyčius: atsižvelgiant į jų siūlymus, koreguotas 

2016 metų veiklos plano 3 prioriteto ,,Etninė kultūra“ uždavinys ir įrengtos Gimnazijos 2 aukšte 

edukacinės etnokultūros erdvės bei virtualus muziejus. Sudaryta Gimnazijos komanda atrinko 

eksponatus elektroniniam katalogui parengti, skaitmeninti, apipavidalinti. Mokytojai naudojasi 

skaitmenine edukacine virtualiaja erdve – ugdymo proceso organizavime naudoja planšetinius 

kompiuterius. 

Virtualus muziejus sudarė galimybes ne tik mokiniams, bet ir Šėtos krašto žmonėms 

susipažinti su materialiu ir nematerialiu palikimu. Surengtos etnografinės ekspozicijos, organizuoti 

susitikimai su tautodailininkais, liaudies meistrais, praktiniai etnokultūros užsiėmimai, edukacinės 

pamokos, netradicinės pamokos, etnokultūrinės popietės, netradicinio ugdymo diena – Menų diena. 

Dalyvaudami šiuose užsiėmimuose mokiniai turtino savo žinias apie etninę kultūrą, susipažino su 

apeigomis, mokėsi dainų, šokių, papročių, savo rankomis kūrė darbus ir puošė Gimnazijos erdves, 

atsiskleidė mokinių meniniai gebėjimai, puoselėjamos tradicijos, teigiamos nuostatos etninės 

kultūros atžvilgiu.  

6.4. Įgyvendinant 2014–2016 metų strateginio plano prioritetą ,,Etnokultūra” Gimnazijos 

bendruomenė inicijavo tarptautinių projektų rengimą ir įgyvendinimą pilietiškumo ugdymo 

temomis. 2016 metais įgyvendintas projektas su Lenkijos mokyklomis ,,Praeitis bendrai ateičiai”, 

kurio metu 20 I-IV klasių mokinių dalyvavo Kėdainių daugiakultūriame centre vykusioje 

konferencijoje, susipažino su Lenkijos šalies kultūra, tradicijomis. Pravestos 8 istorijos pamokos I-II 

klasių mokiniams pilietiškumo tema. 



Organizuota Vaikų vasaros ir poilsio užimtumo bei nusikalstamumo prevencijos stovykla 

,,Eko mozaika“. Programoje ,,Eko mozaika“ dalyvavo 30 mokinių. Iš jų socialiai remiamų – 23. 

Užsiėmimai vyko 10 darbo dienų ir buvo organizuojamos veiklos, susijusios su aplinkosauga, 

ekologija, turizmu, etnokultūra, sveiko gyvenimo būdo puoselėjimu, antrinių žaliavų panaudojimo 

galimybėmis, asmeninės atsakomybės, komandinio darbo įgūdžių tobulinimu. Programos dalyviai 

atliko 5 temų kūrybinius–projektinius darbus. Tiriamojo darbo metu, kurio atlikimui buvo 

naudojama Šėtos gimnazijos turima gamtos mokslų laboratorinė įranga, mokiniai susipažino su 

augalų bei vabzdžių įvairove. Tėvai rūpinosi vaikų pusryčiais kiekvieną stovyklos dieną. 

Gimnazijoje veikia lygių galimybių ir mokinių saugumo užtikrinimo modelis, mokiniams 

teikiama operatyvi ir veiksminga pagalba. Gimnazijos vaiko gerovės komisija organizuoja ir 

koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui 

aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių, atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 

Gimnazijos mokinių taryba dalyvavo Truskavos pagrindinėje mokykloje Valentino dienai 

skirtame renginyje (2016 m. vasario mėn.), suorganizavo dviejų dienų renginį ,,Draugystės naktis 

gimnazijoje“ į kurį pasikvietė Truskavos ir Bukonių pagrindinių mokyklų mokinius ir mokytojus 

(2016 m. gegužės mėn.). 

6.5. 2016 metų uždavinių įgyvendinimo kokybinė ir kiekybinė analizė, pasiekti mokinių 

mokymosi, egzaminų, olimpiadų ir neformaliojo švietimo rezultatai leidžia daryti išvadą, kad beveik 

visas Gimnazijos 2016 metų veiklos plano įgyvendinimo laukiamas rezultatas pasiektas 94 proc. 

 

7. SSGG analizė, parengta pagal mokytojų, mokinių, tėvų išsakytas mintis, ataskaitas, 

aptariant 2016 m. plano vykdymą 

 

Stiprybės Silpnybės 

1. Dauguma mokytojų – lyderiai, kurie noriai 

dalinasi žiniomis, patirtimi, ieško tobulėjimo 

galimybių.  

2. Priimti susitarimai dėl mokytojų pamokų 

stebėsenos pirmąjį pusmetį kviečiantis vadovą; 

išvados analizuojamos Metodinėje taryboje.  

3. Aptarta ir taikoma naujai atvykusių 

mokytojų pamokos planavimo metodika. 

4. Skaitymo strategijų taikymas lietuvių k., 

istorijos, matematikos pamokose. 

5. Tradicinių tėvų, mokinių ir mokytojų dienų 

organizavimas. 

6. Virtualus Gimnazijos ir Šėtos krašto 

muziejus Gimnazijos interneto svetainėje. 

7. Įrengta poilsio erdvė mokiniams. 

8. Gimnazijos erdves puošia mokinių 

kūrybiniai darbai. 

9. Mokyklos lygmeniu gerėja mokinių 

mokymosi pasiekimai ir Gimnazijos pažangos 

siekiai. 

10. Aukšti mokinių sportiniai pasiekimai. 

11. Mokiniams sudaromos galimybės kurti ir 

veikti techninės pakraipos – robotikos būrelyje. 

12. Įsteigtas Šaulių būrelis, sukurta reikalinga 

1. Žemi dalies mokinių pasiekimai. 

2. Menkas tėvų indėlis analizuojant vaikų 

mokymosi rezultatus ir teikiant pasiūlymus dėl 

pagalbos. 

3. Mažėjant vaikų skaičiui, aktualėja 

mokytojų darbo krūvio, jų išleidimo į pensiją 

ir naujų kompetentingų mokytojų pritraukimo 

klausimai. 

4. Gimnazija neteko Švietimo ir mokslo 

ministerijos numatytų lėšų iš valstybės 

investicijų programos, kurios turėjo būti skirtos 

Gimnazijos vidinių erdvių remontui. 

5. Nerenovuotos Gimnazijos kiemo erdvės. 

6. Higienos normų neatitinkantis Gimnazijos 

stadionas. Neaptverta Gimnazijos teritorija ir 

kiemas. 

 



bazė veiklai. 

Galimybės Grėsmės 

1. Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas 

mokant visų dalykų. 

2. Tėvų (globėjų, rūpintojų) įtraukimas į 

mokymus apie edukacinės aplinkos kūrimą 

namuose. 

3. Patirtinis mokymasis (mokytojas 

mokytojui). Kolegialaus grįžtamojo ryšio 

tradicijų formavimas ir įtvirtinimas. 

4. Mokymosi pagalbos mokiniui ir 

konsultacinės sistemos kūrimas, siekiant 

gerinti mokinių mokymosi pasiekimus. 

5. Karjeros ugdymui specialisto etato 

įvedimas. 

6. Susitarimų dėl vertinimo būdų ir formų 

atnaujinimas. 

7. Pilietinio patriotinio ugdymo galimybės per 

formalųjį ir neformalųjį švietimą. 

8. Prevencinių programų, skirtų stiprinti vaikų 

bendravimo įgūdžiams ir socializacijos 

ugdymui, įgyvendinimas. 

9. Dalyvavimas projektinėje veikloje, 

pritraukiant lėšas. 

1. Mažėja mokinių tiek Gimnazijoje, tiek jos 

skyriuje, didėja vieno mokinio ir patalpų 

išlaikymo kaštai.  

2. Nelanksti Mokinio krepšelio taikymo 

metodika. 

3. Tėvų bedarbystė riboja mokinių galimybes. 

4. Žemėjantis mokinių sveikatos indeksas. 

5. Didėjantis mokytojų amžiaus vidurkis. 

6. Dėl mokinių skaičiaus mažėjimo kinta 

klasių komplektai, tuo pačiu mažėja valandos, 

skirtos neformaliajam švietimui. 

 

IV. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 
 

2016 metų gruodžio mėn. naudojantis internetine sistema Įqes online Lietuva atliktas platusis 

įsivertinimas. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvados bei rekomendacijos 2017–2019 

metų strateginiam planui: 

 

Stiprieji aspektai 

 

Sritis Rodiklio nr. Veiklos rodikliai 

2. Ugdymas(is) ir mokinių 

patirtys. 

2.1. Ugdymo(si) 

planavimas. 

2.1.1. Ugdymo(si) tikslai. 

2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai. 

2.2. Vadovavimas 

mokymuisi. 

2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas. 

3. Ugdymo(si) aplinkos. 3.1. Įgalinanti mokytis 

fizinė aplinka. 

3.1.1. Įranga ir priemonės. 

3.1.2. Pastatas ir jo aplinka. 

 

 



Tobulintini aspektai 

 

Sritis Rodiklio nr. Veiklos rodikliai 

1. Rezultatai. 1.1. Asmenybės branda. 1.1.1. Asmenybės tapsmas. 

2. Ugdymas(is) ir 

mokinių patirtys. 

2.3. Mokymosi patirtys. 2.3.1. Mokymasis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. 2017 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAI, UŽDAVINIAI 
 

8. Prioritetas: Mokinio pažanga. 

 

8.1. Tikslas: Siekti kokybiško ugdymo(si) ir kiekvieno mokinio pažangos. 

 

8.1.1.  Uždavinys: Stebėti ir vertinti kiekvieno mokinio asmeninę pažangą, tobulinant 

mokytojų profesines kompetencijas. 

 

Darbo grupė Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Laikas Ištekliai Laukiami 

rezultatai 

Pavaduotoja 

ugdymui – 

darbo grupės 

pirmininkė;  

Nariai: 

įsivertinimo 

grupės 

pirmininkė; 

8 kl. vadovė; 

pradinių klasių 

metodinės 

grupės 

pirmininkė; 

Ia klasės 

vadovė; 

Ib klasės tėvų 

atstovas; 

IIa klasės 

mokinių 

atstovas; 

socialiniai 

partneriai: 

NMVA, 

Šiaulių 

universitetas 

 

1. Koreguoti 

Mokinių 

pasiekimų ir 

pažangos 

fiksavimo tvarkos 

aprašą, nustatant 

ir įvardijant 

mokinių pažangos 

stebėjimo ir 

fiksavimo sėkmes 

Metodinė 

taryba, 

metodinės 

grupės, dalykų 

mokytojai 

Sausis – 

gruodis  

MK lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai  

Parengtos ir 

išbandytos (bent 

vienoje klasėje iš 

kiekvieno 

koncentro) 

„Mokinio 

pažangos ir 

pasiekimų 

knygelės“ 1–IV 

klasių mokiniams 

2. Organizuoti 

dalykų mokytojų, 

klasių vadovų, 

tėvų (globėjų, 

rūpintojų), 

mokinių, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistų, 

administracijos 

diskusijas. 

,,Mokymosi 

galimybės ir 

siekiai”, ,,Kaip 

įveikti 

silpnybes?” 

Administracija, 

Klasių vadovų 

metodinė grupė, 

pagalbos 

mokiniui 

metodinė grupė, 

Tėvų komitetas 

Sausis – 

gruodis  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Organizuotos 

diskusijos, 

dalykiniai 

susitikimai 

koncentrais bent 

vieną kartą per 

tris mėnesius 

padės išsiaiškinti 

lūkesčius ir kaip 

mokinys siekia 

pažangos 

3. Dalintis gerąja 

patirtimi su kitų 

mokyklų 

bendruomenėmis 

dėl mokinio 

individualios 

pažangos 

stebėjimo 

Administracija, 

mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Sausis – 

gruodis  

MK lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Įvyks susitikimai 

su kitų mokyklų 

bendruomenėmis. 

Pasidalinta gerąja 

patirtimi bent su 

dviejų Kėdainių 

rajono 

mokyklomis 

4. Organizuoti 

mokytojams 

seminarų ciklą 

Administracija, 

Metodinė taryba 

 

Spalis  MK lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Gimnazijos 

bendruomenė įgis 

naujų žinių ir 



„Mokėjimo 

mokytis 

kompetencijos 

ugdymas. 

Įsivertinimo 

įrankiai“ 

praktinių 

gebėjimų, 

tobulins 

profesines 

kompetencijas 

5. Atlikti 

nacionalinių 

pasiekimų 

patikrinimo testų 

analizę, gautus 

rezultatus bei 

išvadas panaudoti 

koreguojant 

ilgalaikius 

mokomųjų dalykų 

planus 

Administracija, 

metodinės 

grupės 

Birželis  MK lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Organizuoti 

pokalbiai su 

lietuvių k., 

matematikos, 

pradinių klasių ir 

kitų mokomųjų 

dalykų 

mokytojais 

siekiant mokinių 

mokymosi 

kokybės 

6. Taikyti 

mokymo(si) 

procese 

Gimnazijos ir 

mokinių 

asmenines IKT 

priemones, 

siekiant geresnių 

mokymosi 

rezultatų 

Administracija, 

Metodinė 

taryba, dalykų 

mokytojai, 

Gimnazistų 

taryba 

Sausis – 

gruodis 

MK lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Mokymas(is) 

taps 

patrauklesnis, 

mokiniai gebės 

racionaliai 

išnaudoti IKT 

priemones 

mokymuisi 

gerinti. Atsiras 

patrauklesnės ir 

paprastesnės 

galimybės 

diferencijuoti 

mokomąją 

medžiagą ir 

vertinimą 

7. Vykdyti ir 

analizuoti 

pedagoginės 

priežiūros 

stebėseną dėl 

mokinių pažangos 

pamatavimo 

pamokose, 

išvadas aptariant 

metodinėje 

taryboje 

 

Administracija, 

mokytojai 

metodininkai 

Sausis – 

gruodis  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Parengtas 

stebimų pamokų 

tvarkaraštis 

(mėnesio planai), 

priimti 

susitarimai dėl 

mokytojų bei 

darbuotojų 

veiklos 

gimnazijoje 

vertinimo, 

įsivertinimo ir 

stebėjimo, 

išvados 

analizuojamos 



dalykų 

metodinėse 

grupėse 

 

8.1.2. Uždavinys: Taikyti grįžtamojo ryšio metodiką, skatinant bendradarbiavimą su tėvais. 

 

Darbo grupė Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Laikas Ištekliai Laukiami 

rezultatai 

Direktorius – 

darbo grupės 

pirmininkas; 

Nariai: 

pavaduotojos 

ugdymui; 

klasių vadovų 

metodinės 

grupės 

pirmininkė; 

tėvų komiteto 

pirmininkė; 

pradinių klasių 

vyresnioji 

mokytoja; 

7 kl.tėvų 

atstovas; 

4a kl. tėvų 

atstovas; 

socialiniai 

partneriai: 

Šėtos seniūnas 

1. Teikti grįžtamąjį 

ryšį tėvams 

e - dienyne, 

pažangos 

fiksavimo 

lapuose 

Klasių vadovai, 

klasių vadovų 

metodinė grupė 

Sausis – 

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

70 proc. tėvų 

(globėjų, 

rūpintojų) stebi 

e. - dienyne 

vaiko pasiekimus 

ir pažangą, 85 

proc. – pažangos 

fiksavimo 

lapuose, 

pažangos ir 

pasiekimų 

knygelėse 

2. Organizuoti 

individualius 

pokalbius: 

mokinys-tėvai-

dalyko 

mokytojai-klasės 

vadovas-

kuruojantis 

vadovas su 

mokiniais 

Klasių vadovai, 

Metodinė 

taryba, 

kuruojantis 

vadovas 

Lapkritis 

Birželis 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Mokiniai kartu 

su dalyko 

mokytoju ir (ar) 

klasės vadovu ir 

tėvais parengs 

individualius 

planus, bus 

organizuoti 

pokalbiai, kaip 

sekasi 

mokiniams 

įgyvendinti 

individualiame 

plane numatytus 

uždavinius 

3. Organizuoti 

Mokinių–Tėvų–

Mokytojų dienas 

Kuruojantys 

vadovai, darbo 

grupė 

Spalis 

Balandis 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

85 proc. tėvų 

(globėjų, 

rūpintojų) 

dalyvaus 

Mokinių-Tėvų-

Mokytojų 

dienose, gaus 

grįžtamąją 

informaciją apie 

vaiko sėkmes bei 

kartu planuos 

mokymosi 

veiklą, siekiant 



geresnių 

rezultatų 

4. Vykdyti 

individualius 

pokalbius su 

tėvais aptariant 

bandomųjų 

egzaminų, 

nacionalinių 

pasiekimų 

patikrinimo testų, 

PUPP, žinių 

patikrinimo 

rezultatus 

Metodinė 

taryba, dalykų 

mokytojai 

Vasaris 

Birželis  

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Tėvai dalyvaus 

individualiuose 

pokalbiuose ir 

gaus informaciją 

apie vaiko 

mokymosi 

rezultatus, 

galimybes siekti 

pažangos 

5. Organizuoti 

mokytojams 

seminarą 

„Grįžtamojo 

ryšio metodikos 

taikymas 

ugdyme“ 

Administracija, 

metodinė taryba 

Vasaris  Žmogiškieji  

ištekliai, 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Mokytojai taikys 

grįžtamojo ryšio 

metodiką 

ugdyme(si). 

6. Organizuoti 

visuotinį tėvų 

(globėjų, 

rūpintojų) 

susirinkimą 

„Šėtos 

Gimnazijos 

2017–2019 m. 

strategijos“ 

Administracija, 

Klasių vadovų 

metodinė grupė 

Balandis  Žmogiškieji 

ištekliai 

Tėvai susipažins 

su Gimnazijos 

strateginiais 

tikslais, 

pasiekimais, 

galimomis 

problemomis, 

dalyvaus 

priimant 

sprendimus joms 

spręsti bei jas 

sprendžiant 

7. Organizuoti 

metodinėse 

grupėse apvalaus 

stalo diskusijas 

„Mano sėkmės ir 

nesėkmės“ 

Metodinė 

taryba, 

metodinės 

grupės 

Kovas 

Gegužė  

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Mokytojai 

metodinėse 

grupėse dalinsis 

savo patirtimi, 

vieni kitiems 

teiks grįžtamąjį 

ryšį, organizuos 

konsultacijas 

mažesnę patirtį 

turintiems 

pedagogams 

8. Organizuoti 

tėvams mokymus 

„Edukacinės 

aplinkos kūrimas 

Pagalbos 

mokiniui 

metodinė grupė 

Kovas 

Gegužė 

Lapkritis 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Mokinio 

krepšelio 

Tėvai, 

mokymuose įgiję 

praktinių žinių 

apie tinkamos 



namuose“ lėšos mokymuisi, 

lavinimuisi 

aplinkos 

sukūrimą, gebės 

padėti savo 

vaikams siekti 

geresnių 

mokymosi 

rezultatų 

9. Teikti pagalbą 5-

7 kl. mokiniams, 

organizuojant 

namų darbų 

atlikimą 

Gimnazijos 

skaitykloje 

Pagalbos 

mokiniui 

metodinė grupė, 

klasių vadovai 

Sausis – 

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

5-7 kl. mokiniai, 

turintys 

mokymosi 

problemų, atlieka 

namų darbus 

Gimnazijos 

skaitykloje. 

Vadovaujantis 

susitarimu su 

tėvais, teikiamas 

grįžtamasis ryšys 

tėvams apie 

mokinio 

pasiekimus bei 

pagalbą mokiniui 

10. Koreguoti 

Mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

vertinimo tvarkos 

aprašą 

Metodinė 

taryba, 

metodinės 

grupės 

Kovas – 

birželis  

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Kiekviena 

metodinė grupė 

mokslo metų 

pabaigoje 

tikslingai aptars 

mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

vertinimą, aptars, 

kaip 

įgyvendinamos 

ugdymo 

programos, 

reikalui esant, 

koreguos 

ugdymo turinį. 

Išvadas 

panaudos 

tolesniam 

planavimui. 

Dalykų 

ilgalaikiai planai 

atitiks klasės ar 

grupės mokinių 

gebėjimus, 



turimus 

Gimnazijos 

resursus ir 

mokytojų patirtį, 

didės mokinių 

mokymosi 

motyvacija, 

skatinanti siekti 

geresnių 

rezultatų 

 

8.1.3. Uždavinys: sukurti veiksmingą mokymosi pagalbos ir konsultavimo sistemos modelį. 

 

Darbo grupė  Eil. 

Nr.  

Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai  Laikas  Ištekliai  Laukiami 

rezultatai  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

kuruojanti 5-8 

kl., darbo 

grupės 

pirmininkė; 

Nariai: 

pavaduotoja 

ugdymui, 

kuruojanti 1-4; 

I-IV kl.; 

socialinė 

pedagogė; 

spec. 

pedagogė; 

3 kl. pradinių 

klasių 

mokytoja; 

Psichologė; 

Mokinių 

atstovas; 

Tėvų atstovas; 

Socialiniai 

partneriai: 

Šėtos 

seniūnijos 

socialinė 

darbuotoja; 

1. Organizuoti 

seminarus – 

praktinius 

mokymus tėvams 

siekiant 

sėkmingo 

mokinių 

mokymosi 

Administracija, 

pagalbos 

mokiniui 

metodinė grupė 

Kovas 

Birželis 

Spalis 

Gruodis  

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Suorganizuoti 

mokymai 

tikslinėms tėvų 

grupėms, įgytos 

žinios padės 

vaikams siekti 

geresnio 

mokymosi, 

rezultatai pagerės 

0,6 proc 

2. Parengti mokinių, 

mokytojų, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

skatinimo tvarkos 

aprašą 

Metodinė 

taryba, darbo 

grupė 

Birželis 

– spalis 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Parengtas 

tvarkos aprašas 

skatins 

atsakingiau 

dirbti, mokytis 

3. Organizuoti 

susitikimus su 

aukštųjų mokyklų 

studentais, 

profesinių 

mokyklų 

moksleiviais 

karjeros ugdymo 

klausimais 

I–IV klasių 

vadovai, 

karjeros 

ugdymo 

specialistai, 

administracija 

Kovas – 

lapkritis  

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Organizuoti ne 

mažiau kaip 3 

susitikimai-

diskusijos, 3 

paskaitos, 3 

išvykos-

ekskursijos, 3 

netradicinio 

ugdymo dienos 

per trejus metus 

4. Organizuoti 

įvairaus pobūdžio 

susitikimus su 

gretimų mokyklų 

baigiamųjų klasių 

mokiniais 

Administracija, 

neformaliojo 

švietimo 

organizatorė, 

Gimnazistų 

taryba 

Balandis 

- birželis 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Pritraukiama 

daugiau mokinių 

mokytis į III–IV 

klases 



5. Vykdyti mokinių 

apklausą – tyrimą 

siekiant 

išsiaiškinti 

mokymo(si) 

poreikius 

Pagalbos 

mokiniui 

metodinė grupė, 

pavaduotoja 

ugdymui 

Gegužė  Žmogiškieji 

ištekliai, 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Mokinių 

poreikių, 

lūkesčių 

išsiaiškinimas ir 

jų tenkinimas. 

Apklausos – 

tyrimo išvados 

padės mokiniams 

geriau pažinti 

savo gebėjimus 

ir karjeros 

interesus. 

Tyrimo rezultatai 

bus aptarti su 

kiekvienu 

mokiniu ir jo 

tėvais 

individualiai 

 

8.2. Prioritetas: Pilietiškumo ugdymas. 

 

8.2.1. Tikslas: Ugdyti bendruomenės narių valstybinę savivoką ir pilietinę atsakomybę bei 

lyderystę. 

 

8.2.1.1. Uždavinys: Kurti savitą Gimnazijos kultūrą, plėtojant lyderystės palaikymo ir 

pripažinimo formas. 

 

Darbo grupė Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Laikas Ištekliai Laukiami 

rezultatai 

Neformaliojo 

švietimo 

organizatorė 

– darbo 

grupės 

pirmininkė; 

Nariai: 

Pavaduotoja 

ugdymui, 

kuruojanti 

neformalųjį 

švietimą; 

Istorijos 

mokytoja 

ekspertė; 

4b klasės 

mokytoja; 

Mokytoja, 

kuruojanti 

1. Organizuoti 

netradicinių 

integruotų 

pamokų ciklą 

Metodinė 

taryba, 

metodinės 

grupės 

Sausis – 

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Organizuotos 

pamokos 1-IV 

klasių mokiniams: 

Lietuvos regionų 

tautinis kostiumas, 

Kėdainių ir Šėtos 

krašto žymios 

vietos, susitikimai 

su krašto 

tautodailininkais ir 

žymiais žmonėmis 

padės mokiniams 

geriau pažinti savo 

krašto istoriją bei 

pritaikyti gautas 

žinias mokymesi 

2. Bendradarbiauti 

su Šėtos 

miestelio 

Administracija, 

darbo grupės 

Sausis – 

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

mokinio 

Suorganizuoti 

Gimnazijos 

bendruomenės ir 



gimnazistų 

tarybą; 

IIa klasės 

mokinių 

atstovas; 

tėvų tstovas; 

socialiniai 

partneriai: 

Šėtos 

kultūros 

centras, 

Šėtos viešoji 

biblioteka, 

Šėtos 

seniūnija, 

Šėtos 

socialinis 

centras. 

bendruomene, 

socialiniais 

partneriais, 

kuriant savitą 

Gimnazijos 

kultūrą 

krepšelio 

lėšos 

socialinių 

partnerių bendri 

renginiai Lietuvos 

ir Gimnazijos 

šimtmečiams 

paminėti: Vasario 

16-osios 

minėjimas - 

koncertas, 

protmūšių ciklas 

,,Šimtas klausimų 

apie Lietuvą“, 

Tradicinis Kovo 

11-osios bėgimas, 

Šeimų sporto 

varžybos ir. kt. 

padės mokiniams 

ugdytis pilietinę 

atsakomybę bei 

ugdys savo krašto 

piliečius lyderius. 

70 proc. 

bendruomenės 

narių aktyviai 

dalyvaus 

Gimnazijos 

organizuojamose 

veiklose, stiprės 

bendruomenės 

narių tarpusavio 

bendravimas 

3. Organizuoti 

įvairius 

renginius, 

akcijas, 

skatinančias 

mokinių 

iniciatyvas, 

puoselėjant 

pilietinę 

atsakomybę ir 

lyderystę 

Neformaliojo 

švietimo 

organizatorė, 

darbo grupės, 

Gimnazistų 

taryba 

Sausis – 

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Leidžiamas 

Gimnazijos 

laikraštis, 

organizuoti 

renginiai ir 

akcijos, kūrybinių 

darbų parodos, 

skirtos Valstybės 

100-mečiui bei 

Gimnazijos 100-

mečiui pažymėti, 

sukurtas 

Gimnaziją 

pristatantis filmas 

ugdys iniciatyvius, 

atsakingus už savo 

mokymąsi 

mokinius 



 4. Organizuoti 

susitikimus su 

Jonavos r. 

Bukonių, 

Kėdainių r. 

Truskavos 

pagrindinių 

mokyklų 

bendruomenėmis, 

kuriant 

Gimnazijos 

įvaizdį 

Administracija, 

darbo grupė 

Balandis 

– gegužė 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Mokyklų 

bendruomenės 

nariai aktyviai 

dalyvaus 

organizuojamose 

veiklose, stiprės 

mokyklų 

tarpusavio 

bendravimas bei 

bendradarbiavmas 

 

PRITARTA 

Gimnazijos tarybos 

2017 m. vasario 1 d. protokolu Nr. 2. 

_____________________ 

 


