
 

                                                                                               PATVIRTINTA 

Kėdainių r. Šėtos gimnazijos 

   direktoriaus 2019 m. sausio 31 d. 

įsakymu Nr. V-13 

           

ŠĖTOS GIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

Šėtos gimnazijos 2019 metų veiklos planas (toliau – planas), parengtas remiantis strateginiu 

2017-2019 metų gimnazijos veiklos planu, nustato metinius gimnazijos tikslus bei uždavinius, 

apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką 

siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, 

tenkinti mokinių ugdymosi poreikius, laiduoti pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įsigijimą, per 

neformaliojo švietimo programas vykdyti neformalųjį švietimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai 

naudoti švietimui skirtus išteklius. Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo 

įstatymu; Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Valstybinės švietimo 2013–2022 metų 

strategijos bei Geros mokyklos koncepcijos nuostatomis; 2017-2019 metų Kėdainių rajono 

savivaldybės strateginiu veiklos planu; Šėtos gimnazijos 2017-2019 metų strateginiu veiklos planu 

ir 2017-2019 mokslo metų Šėtos gimnazijos ugdymo planu. Planą įgyvendins Šėtos gimnazijos 

administracija, pedagogai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, gimnazijos 

darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 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. 

2019 m.  sausio 1 d. Šėtos gimnazijoje mokosi 276 mokiniai. 

 

Mokinių, klasių, komplektų skaičius 

  

Klasė Mokinių skaičius 

Šėtos gimnazijos Pagirių Adomo Jakšto universalus daugiafunkcis centras 

priešmokyklinė, ikimokyklinė 3 



grupė 

Šėtos gimnazija 

1 16 

2 22 

3 19 

4 21 

1-4 klasės – 4 komplektai 78 

5 20 

6a 14 

6b 14 

7 28 

8 26 

5-8 klasės – 5 komplektai 102 

I 23 

II 23 

I-II klasės – 2 komplektai 46 

III 20 

IV 27 

III-IV klasės – 2 komplektai 47 

1-IV klasės –    komplektų 13 

Iš viso (su skyriumi) 14 

 

Mokytojų skaičius  

  

Iš viso mokytojų 32 

Mokytojo kvalifikacinė kategorija - 

Vyresnieji mokytojai 11 



Mokytojai metodininkai 17 

Mokytojai ekspertai 2 

Neturi kategorijos 2 

  

2. Mokyklos veiklos sričių analizė. 2018 m. vidinei analizei  pasirinktas rodiklis 1.1. 

,,Amenybės tapsmas”,  tyrimo išvados ir rekomendacijos, ką ir kaip tobulinti,  pateiktos mokytojų 

tarybos posėdyje, jų įgyvendinimas aptartas 2019 metų sausio mėn.  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 2018 m. lapkričio 4 d. raštu Nr. SR-365, vidinei analizei pasirinkto rodiklio  

„Asmenybės tapsmas. Socialumas”  įsivertinimo  rezultatais. 

Remiantis surinktais duomenimis užpildyta „Bendrojo ugdymo mokyklų 2018 m. 

įsivertinimo ir pažangos anketa“ ir pristatyta mokytojų tarybos posėdyje,  atliktos mokinių ir  

mokinių tėvų apklausos, kuriose  iš viso dalyvavo 188 mokiniai, 50 tėvų.  

  

Mokinių aukščiausios vertės klausimai: 

  
Tėvų aukščiausios vertės klausimai: 

  
Remiantis  atliktu problemos tyrimu apie esamą mokinių mokymosi kokybės padėtį 

Gimnazijoje (VBE, PUPP, NMPP rezultatų, Gimnazijos veiklos dokumentų, mokinių, mokytojų, 

klasių vadovų, Gimnazijos tarybos pokalbių apie individulią pažangą, stebėtų pamokų protokolų 

analize), apibendrinus surinktus duomenis, išskirtos stipriosios ir tobulintinos Gimnazijos veiklos 

sritys (žr. IV skyriuje). 

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

renginiuose 2018 m.  

 

 



 

   

2018 M. MOKINIŲ AKADEMINIAI, MENINIAI PASIEKIMAI 

 

Data Pasiekimai Vieta, mokinio  vardas, 

pavardė, klasė 
Renginio 

lygmuo 
Atsakingas 

 mokytojas 

01-04 Meninis konkursas 

,,Kalėdų senelio 

pirštinė”. 

I vieta   

Gabrielė Kulytė, 4 

Gustė Starzdaitė, 4 

Viltė Strazdaitė,  4 

Ugnė Mongirdaitė, 4 

Augustė Muznikaitė, 4 

II vieta 

Austėja Marozaitė, 3 

 

respublikinis G.Motiejūnienė 

D.Zubieliauskienė 

02-09 Rajono technologijų 

olimpiada. 

II vieta  

Algimantas Svaldenis, III 

rajoninis V. Baltrūnas 

02-09 Rajono technologijų 

olimpiada. 

III vieta 

Goda Kiaunytė, IIa 

 

rajoninis G. Boreišienė 

02-09 Rajono matematikos 

olimpiada. 

III vieta 

Rūta Minkštimaitė, IV 

 

rajoninis A. Kvasnauskienė 

03-01  Rajono dailės 

olimpiada. 

III vieta  

Vaiva Jasaitė, IIa 

 

rajoninis G. Boreišienė 

03-12 Kėdainių rajono 5-6 

klasių mokinių 

dailaus rašto 

konkursas. 

Laura Rimkutė, 6   

III vieta 

rajoninis A. Šliažaitė 

03-23 4 – tų klasių viktorina  

,,Irkis į gilumą”. 

I vieta 

Gustė Strazdaitė, 4 

Ugnė Mongirdaitė, 4 

Gabrielė Kulytė, 4 

Saulė Vilė Garnytė,4 

Austėja Rauktytė, 4 

 

rajoninis L. Vaicekauskaitė 

03-23 Kėdainių rajono 

mokinių informacinių 

technologijų 

olimpiada. 

I vieta 

Joana Ilevičiūtė, 6  

 

III vieta  

Arminas Bilevičius, 6 

 

rajoninis V. Glebauskienė 

03-23 Kėdainių rajono 

mokinių informacinių 

technologijų 

olimpiada. 

III vieta  

Edvinas Dambrauskas, I   

rajonis  V. Dirsė 



03-23 Interneto svetainių 

kūrimo HTML alba 

konkursas. 

 

I vieta  

Edvinas Dambrauskas, I 

 

respublikinis V. Dirsė 

04- 20 4 – tų klasių viktorina  

,,Irkis į gilumą”. 

III vieta 

Gustė Strazdaitė, 4 

Ugnė Mongirdaitė, 4 

Gabrielė Kulytė, 4 

Saulė Vilė Garnytė,4 

Austėja Rauktytė, 4 

 

Kauno 

arkivyskupijos 

L. Vaicekauskaitė 

04-26 Kauno arkivyskupijos 

8-ų klasių moksleivių 

 tikybos olimpiados 

,,Garstyčios grūdas – 

2018“. 

 

I vieta 

Reda Gilbinaitė, 8 

Deividas Šeduikis, 8 

II vieta 

Simona Ivanovaitė, 8 

Martyna Kiaunytė, 8 

Tomas Sliesoraitis, 8 

Lukas Kulakauskas, 8 

Vestina Morkūnaitė, 8 

 

Kauno 

arkivyskupijos 

L. Vaicekauskaitė 

05-08 Respublikinė 

technologijų 

olimpiada. 

III vieta 

Joana Ilevičiūtė, 6 

  

respublikinis V. Glebauskienė 

3-5 

mėn. 

Tarptautinis kalbų 

kengūros konkursas 

(rusų kalba). 

auksinis diplomas 

Gabija Karaznevičiūtė,7 

Orinta Kasparavičiūtė,7 

 

tarptautinis       I. Zubko 

Tarptautinis kalbų 

kengūros konkursas 

(anglų kalba). 

sidabrinis diplomas 

Sonata Bastytė, 7 

 

tarptautinis J. Tekunova 

Tarptautinis 

matematikos 

kengūros konkursas. 

I vieta rajono 10-tuke, 

29 vieta respublikos 50 –

uke 

Amelija Šidlauskaitė, 3 

 

tarptautinis D. Zubieliauskienė 

Respublikinis 

informacinių 

technologijų 

konkursas ,,Bebras“. 

I vieta ( 1-ajame etape) 

Ričardas Adomaitis 

  

respublikinis V. Glebauskienė 

11-23 

Kėdainių r. mokyklų  

konkursas  

,,Išgelbėk draugą“. 

II vieta 

Meda Deikutė, 8 

Martynas Jokubaitis, 8 

Orinta Kasparavičiūtė, 8 

Rugilė Ramanauskaitė, 8 

Viktorija Stanišauskaitė, 8 

rajoninis E. Nagevičienė 

K. Orechovaitė 

11-28 

Kėdainių r. mokyklų  

protų mūšis ,,Ką žinai 

apie Kėdainių 

kraštą“. 

I vieta 

Laurinta Praščiūnaitė, II 

Vakaris Darčkus, II 

Miglė Dailidėnaitė, II 

Paulina Kunelytė, II 

Martynas Autukas, II 

rajoninis A. Pečiulytė 



 

MOKINIŲ 2018 M. SPORTO PASIEKIMAI  

 

Data Pasiekimai Vieta, mokinio vardas, 

pavardė, klasė 
Renginio 

lygmuo 
Atsakingas mokytojas 

01-13 Lietuvos mokyklų 

žaidynių tarpzoninės 

kvadrato varžybos. 

Komandinė  III vieta 

Austėja Gulbinaitė, 6  

Augustė Gulbinaitė, 6  

Mintė Maziliauskaitė, 6 

Viltė Stašaitytė, 6  

Laura Rimkutė, 6 

Rusnė Kachanauskaitė, 6  

Gabrielė Šeduikytė, 6 

Agnė Abromavičiūtė, 6 

Miglė Matuolytė,  5a 

Viltė Maziliauskaitė, 5a 

tarpzoninis E. Nagevičienė 

01-17 Lietuvos mokyklų 

žaidynių kaimo 

mokyklų tinklinio 

varžybos. 

Komandinė II vieta 

Goda Kiaunytė, II 

Vėjūnė Butkutė, I 

Silvija Matuolytė, I 

Jorė Samuolytė, II 

Reda Gulbinaitė 8 

Glorija Lukoševičiūtė, 8 

Ugnė Raževičiūtė, I 

Deimantė Kunkulytė, III 

Martyna Paulauskaitė, II 

Irma Bilevičiūtė, II 

rajoninis E. Nagevičienė 

01-18 Lietuvos mokyklų 

žaidynių kaimo 

mokyklų stalo teniso 

varžybos. 

Komandinė III vieta 

Vėjūnė Butkutė, I 

Miglė Matulytė, I 

Silvija Matuolytė, I 

Ineta Savukynaitė , I 

Komandinė II vieta 

Vilius Matulis, I 

Martynas  Jokubaitis, 7 

Lukas Levinskas, 7 

Gabrielius Stankevičius, 7 

rajoninis E. Nagevičienė 

01-16 Lietuvos mokyklų  

žaidynių mergaičių 

futbolo varžybos. 

Komandinė II vieta 

Eglė Gulbinaitė, 7 

Reda Gulbinaitė, 8 

Simona Ivanovaitė, 8 

Glorija Lukoševičiūtė, 8 

Ernesta Pečiulytė, 8 

Augustė Gulbinaitė, 6 

Austėja Gulbinaitė, 6 

Gabrielė Šeduikytė, 6 

tarpzoninis A. Janovskis 

01-18 Lietuvos mokyklų 

žaidynių kaimo 

vietovių mokyklų 

stalo teniso 

varžybos. 

Komandinė III vieta 

Miglė Matulytė, I 

Vėjūnė Butkutė, I 

Miglė Derbutaitė, I 

Ineta Savukynaitė, I 

Komandinė II vieta 

rajoninis E. Nagevičienė 



Vilius Matulis, I 

Gabrielus Stankevičius, 7 

Lukas Levinskas, 7 

Martynas Jokubaitis, 7 

01-26 Lietuvos mokyklų 

žaidynių stalo teniso 

varžybos. 

Komandinė III vieta 

Miglė Matulytė, I 

Vėjūnė Butkutė, I 

Miglė Derbutaitė, I 

Reda Gulbinaitė, 8   

rajoninis E. Nagevičienė 

02-08 Lietuvos mokyklų 

žaidynių kaimo 

vietovių mokyklų 

mergaičių kvadrato 

varžybos. 

Komandinė III vieta 

Austėja Gulbinaitė, 6  

Augustė Gulbinaitė, 6  

Mintė Maziliauskaitė, 6 

Viltė Stašaitytė, 6  

Laura Rimkutė, 6 

Rusnė Kachanauskaitė, 6  

Gabrielė Šeduikytė, 6 

Agnė Abromavičiūtė, 6 

Miglė Matuolytė,  5a 

Viltė Maziliauskaitė, 5a 

tarpzoninis E. Nagevičienė 

02-09 Lietuvos mokyklų 

žaidynių rajono 

kaimo vietovių 

mokyklų mergaičių 

futbolo varžybos. 

Komandinė II vieta 

Eglė Gulbinaitė, 7 

Reda Gulbinaitė, 8 

Simona Ivanovaitė, 8 

Glorija Lukoševičiūtė, 8 

Ernesta Pečiulytė, 8 

Augustė Gulbinaitė, 6 

Austėja Gulbinaitė, 6 

Gabrielė Šeduikytė, 6 

tarpzoninis A. Janovskis 

02-14 Lietuvos mokyklų 

žaidynių rajono  

mokyklų ,,Drąsūs , 

stiprūs, vikrūs” 

varžybos. 

3-4 kl. komandinė III vieta 

Kasparas Mockus, 3 

Elvinas Pagrandis,  3 

Amelija Šidlauskaitė, 3 

Kamilė Zaukaitė, 3 

Faustė Dobrovolskytė, 4 

Gabrielė Kulytė,4 

Aironas Ogunauskas, 4 

Aironas Saldys, 4 

Jokūbas Saudargas, 4 

Gustė Strazdaitė, 4 

Viltė Strazdaitė, 4 

Ugnė Mongirdaitė, 4 

Svajūnas Usevičius, 4 

Kevinas Vainorius, 4 

5-6 kl. komandinė III vieta 

Austėja Gulbinaitė, 6 

Augustė Gulbinaitė, 6 

Mintė Maziliauskaitė, 6 

Viltė Stašaitytė, 6 

Laura Rimkutė, 6 

Rusnė Kachanauskaitė, 6 

Gabrielė Šeduikytė, 6 

rajoninis V. Kiaulakis 

E. Nagevičienė 



Miglė Matuolytė, 5 

Viltė Maziliauskaitė, 5  

Motiejus Šidlauskas, 6 

Klaudijus Bėkešas, 6 

Arminas Bilevičius, 6 

Meinardas Dirsė, 6 

Nojus Lankelis, 6 

Liutauras Šilkaitis, 6 

Nojus Taujanskas, 6 

Erikas Kripcevičius, 5 

02-15 Lietuvos mokyklų 

žaidynių štangos 

spaudimo varžybos. 

IV vieta 

Mockus Tadas,7 

Šeduikis Deividas,8 

Glinskas Klaidas,8 

Kartanas Domantas,IIa 

Grigaravičius Eisvinas, IIa 

Miliauskas Armandas, III 

Lapajevas Dovydas, III 

Kybartas Rokas, IIb 

Savukynaitė Ineta, I 

Kunkulytė Deimantė, III 

Kliokmanaitė Kamilė, IV 

Ulickaitė Viktorija, IIb 

rajoninis V. Kiaulakis 

03-29 Kauno apskrities 

finalinės 

LADYGOLO 

varžybos.  

Komandinė III vieta 

Reda Gulbinaitė, 8 

Simona Ivanovaitė, 8 

Glorija Lukoševičiūtė, 8 

Ernesta Pečiulytė, 8 

Augustė Gulbinaitė, 6 

Austėja Gulbinaitė, 6 

Gabrielė Šeduikytė, 6 

apskrtities A. Janovskis 

04-23 Lietuvos mokyklų 

žaidynių virvės 

traukimo varžybos 

Komandinė II vieta 

Tadas Mockus, 7  

Deividas Šeduikis, 8 

Klaidas Glinskas, 8 

Domantas Kartanas, IIa 

Dovydas Vainauskas, IIb 

Rimvydas Jalinskas, I 

Dovydas Lapajevas, III 

Rokas Kybartas, IIb 

Tomas Šablevičius, IIa 

rajoninis V. Kiaulakis 

04-27 Lietuvos žaidynių, 

rajono mokyklų 

kroso estafetės 

varžybos. 

Komandinė III vieta 

Vesta Grinytė, I 

Raminta Pavlavičiūtė, 7 

Gabrielė Šeduikytė, 6 

Austėja Gulbinaitė, 6 

Rimvydas Jalinskas, I 

Rokas Kybartas, IIb 

Domantas Kartanas, IIa 

Aivaras Pagrandis, IIb 

rajoninis V. Kiaulakis 

05-03 Lietuvos žaidynių, 

rajono mokyklų  

Komandinė II vieta 

Faustė Dobrovolskytė, 4 

rajoninis V. Kiaulakis 



trikovės varžybos. Ugnė Mongirdaitė, 4 

Gabrielė Rajeckaitė, 4 

Viltė Starzdaitė, 4 

Vaikinų komandinė III 

vieta 

Jokūbas Saudargas, 4 

Svajūnas Usevičius, 4 

Kevinas Vainorius, 4 

Kasparas Mockus, 3 

Remigijus Ruzas, 2 

05-09 Lietuvos žaidynių, 

rajono mokyklų  

keturkovės varžybos. 

Komandinė II vieta 

Raminta Pavlavičiūtė,7 

Gabija Karaznevičiūtė, 7 

Rugilė Ramanauskaitė, 7 

Austėja Gulbinaitė, 6 

Gabrielė Šeduikytė, 6 

Viltė Stašaitytė, 6 

rajoninis V. Kiaulakis 

05-11 Lietuvos žaidynių 

rajono mokyklų 

turizmo technikos 

varžybos. 

Komandinė III vieta 

Aivaras Pagrandis, IIb 

Edvinas Korsakovas, IIb 

Rokas Kybartas, IIb 

Domantas Kartanas, IIa 

Irma Bilevičiūtė, IIa 

Martyna Paulauskaitė, IIa 

Gabrielė Šeduikytė, 6 

Viltė Stašaitytė, 6 

rajoninis V. Kiaulakis 

05-12 Lietuvos šaulių 

sąjungos šaulių 2-

osios rinktinės 

jaunųjų šaulių 

žaidynės. 

Komandinė I vieta vasaros 

biatlono ir I vieta šaudyme 

iš pniaumatinio ginklo 

Vaiva Jasaitė, IIa 

Dalius Ūsas, III 

Domantas Kartanas, IIa 

Goda Kiaunytė, IIa 

Gabrielius Stankevičius,7 

Meda Deikaitė,7 

Martyna Kiaunytė,8 

Martynas Autukas, I 

Simona Ivanovaitė, 8 

Rimvydas Jalinskas, I 

 apskrities E. Nagevičienė 

05-14 Lietuvos mokyklų 

žaidynių lengvosios 

atletikos varžybos. 

Komandinė III vieta 

Raminta Pavlavičiūtė, 7 

Gabrielė Šeduikytė, 6 

Vesta Grinytė, I 

Martyna Paulauskaitė, IIa 

Irma Bilevičiūtė, IIa 

Jorė Samuolytė, IIa 

Viktorija Ivaškevičiūtė, III 

Komandinė III vieta 

Armandas Miliauskas, III 

Eisvinas Grigaravičius, IIa 

Domantas Kartanas, IIa 

Aivaras Pagrandis, IIb 

rajoninis V. Kiaulakis 



Edvinas Korsakovas, IIb 

Rokas Kybartas, IIb 

Rytis Mikalauskas, 7 

Dangiras Čiplys, 7 

05-18 Lietuvos mokyklų 

žaidynių, kaimo 

vietovių mokyklų 

lengvosios atletikos 

finalinės varžybos. 

 

Komandinė III vieta 

Raminta Pavlavičiūtė, 7 

Gabrielė Šeduikytė, 6 

Martyna Paulauskaitė, IIa, 

šuolis į aukštį I vieta; 

Irma Bilevičiūtė, IIa 

Viltė Stašaitytė, 6, šuolis į 

aukštį II vieta; 

Viktorija Ivaškevičiūtė, III 

respublikinis V. Kiaulakis 

09-25 Lietuvos mokyklų 

žaidynių rudens 

kroso varžybos. 

Komandinė III vieta 

 

Gabrielė Šeduikytė, 7, I 

vieta; 

Mintė Maziliauskaitė, 7, II 

vieta; 

Karolina Grinytė, I, II vieta; 

Austėja Gulbinaitė, 7 

Reda Gulbinaitė, I 

Ineta Savukynaitė, II 

Vaiva Jasaitė, III 

Nojus Taujanskas, 7 

Nedas Ilevičius, 7 

Lukas Kulakauskas, I 

Dangiras Čiplys, 8 

Rimvydas Jalinskas, II 

Rokas Kybartas, III 

rajoninis V. Kiaulakis 

10-22 Lietuvos mokyklų 

žaidynių rajono 

mokyklų kvadrato 

varžybos. 

Komandinė I vieta 

Miglė Matuolytė, 6a 

Austė Gumbelevičiūtė, 6a 

Viltė Maziliauskaitė, 6a 

Goda Bučytė, 6b 

Gabrielė Jalinskaitė, 6b 

Faustė Dobrovolskytė, 5 

Gabrielė Rajeckaitė, 5 

Viltė Strazdaitė, 5 

rajoninis E. Nagevičienė 

11-08 Lietuvos mokyklų 

žaidynių rajono 

kaimo mokyklų 

kvadrato varžybos. 

Komandinė III vieta 

Miglė Matuolytė, 6a 

Austė Gumbelevičiūtė, 6a 

Viltė Maziliauskaitė, 6a 

Goda Bučytė, 6b 

Gabrielė Jalinskaitė, 6b 

Faustė Dobrovolskytė, 5 

Gabrielė Rajeckaitė, 5 

Viltė Strazdaitė, 5 

Ugnė Mongirdaitė, 5 

rajoninis E. Nagevičienė 

11-21 Lietuvos mokyklų 

žaidynių rajono 

mokyklų svarsčių 

Komandinė II vieta 

Deividas Šeduikis, I, asm.  

III vieta; 

rajoninis V. Kiaulakis 



4. Brandos egzaminų rezultatai: 

 

Mokslo metai 2018 m. (15 mok.) 

Laikytų valstybinių egzaminų skaičius 9 

Mokinių, laikiusiųjų VBE, skaičius 32 

Neišlaikė egzaminų (proc.) 3,2 

Laikytų mokyklinių egzaminų skaičius 15 

Iš viso įvertinimų - ,,neišlaikė''  0 

kilnojimo varžybos. Mantas Liutkevičius, 8 

Mantas Markevičius, 7 

Klaidas Glinskas, I 

Rimvydas Jalinskas, II, 

asm. II vieta; 

Dovydas Lapajevas, IV, 

asm. II vieta; 

Viktorija Ivaškevičiūtė, IV, 

asm. II vieta; 

Eisvinas Grigaravičius, III 

Rokas Kybartas, III, asm. I 

vieta; 

Irma Bilevičiūtė, III, asm. 

II vieta; 

Deimantė Kunkulytė, IV, 

asm. I vieta. 

11-20 Lietuvos mokyklų 

žaidynių rajono 

mokyklų futbolo  

varžybos. 

Komandinė II vieta 

Orinta Kasparavičiūtė, 8 

Mintė Maziliauskaitė, 7 

Austėja Gulbinaitė, 7 

Augustė Gulbinaitė, 7 

Gabrielė Šeduikytė, 7 

Kamilė Zaukaitė, 3 

Gabija Karaznevičiūtė, 8 

rajoninis A. Janovskis 

12-18 Lietuvos mokyklų 

žaidynių rajono 

kaimo mokyklų 

krepšinio 3x3 

varžybos. 

Komandinė II vieta 

Reda Gulbinaitė, I 

Simona Ivanovaitė, I 

Glorija Lukoševičiūtė, I 

Irma Bilevičiūtė, III 

Komandinė III vieta 

Dangiras Čiplys, 8 

Lukas Maneiko, 8 

Martynas Jokubaitis, 8 

Gabrielius Stankevičius, 8 

rajoninis V. Kiaulakis 

E. Nagevičienė 



      Vidutiniškai mokinys laikė egzaminų (V+M) 4 

 

5. Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą - 100 proc. Palyginus su 2016 m. - didėja mokinių,  

 išlaikiusių VBE, bendras išlaikytų egzaminų įvertinimų vidurkis (2016 m. - 35; 2017 m. - 36,5; 

2018 m. - 39,7);  

6. PUPP rezultatai: 

 2018 m. II klasės mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą - 90 proc. Lietuvių kalbos PUPP 

vidurkis - 6,4; matematikos PUPP - 3,4 . 

  

 

III. 2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

  

Veiklos planas sudarytas atsižvelgiant į strateginį 2017-2019 metų gimnazijos planą, siekiant 

spręsti aktualias problemas ir teikti kokybiškas švietimo paslaugas. Veiklos prioritetai 2018 metais: 

mokinio pažanga, pilietiškumo ugdymas. 2018 metų veiklos plano įgyvendinimui įvertinti 2018 m. 

lapkričio 12 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-248 sudaryta darbo grupė. Atliekant plano įgyvendinimo 

sėkmingumą, duomenys buvo renkami analizuojant metodinių grupių, metodinės tarybos, pamokų 

stebėjimo protokolus, specialistų veiklos ataskaitas, direktoriaus įsakymus, atliktus tyrimus bei 

organizuojant pokalbius su administracija. 

3.1. Vykdant 2018 metų veiklos planą, iškeltas pirmasis prioritetas – Mokinio pažanga. 

Prioritetui įgyvendinti buvo vykdomas tikslas – siekti kokybiško ugdymo(si) ir kiekvieno 

mokinio pažangos. 

Tikslui įgyvendinti iškelti 3 metiniai uždaviniai: ,,stebėti ir vertinti kiekvieno mokinio 

asmeninę pažangą, tobulinant mokytojų profesines kompetencijas”, „taikyti grįžtamojo ryšio 

metodiką, skatinant bendradarbiavimą su tėvais”, „sukurti veiksmingą mokymosi pagalbos ir 

konsultavimo sistemos modelį”. Uždaviniams įgyvendinti  buvo numatyta 18 priemonių.  

Siekiant įgyvendinti pirmąjį uždavinį ,,stebėti ir vertinti kiekvieno mokinio asmeninę 

pažangą, tobulinant mokytojų profesines kompetencijas” numatytos 6 priemonės.  

Įvyko 2 diskusijos su gimnazistų tarybos nariais (,,Mokymosi galimybės ir siekiai” ir ,,Kaip 

įveikti silpnybes?”) bei 4 diskusijos su pagalbos mokiniui specialistais. Pasidalinta gerąja patirtimi 

su NMVA agentūra (kartu parengtas leidinys apie praktinį skaitymo strategijų metodikos naudojimą 

istorijos, matematikos, lietuvių k.  pamokose). 

Įgyvendinant ESF projektą ,,Matematika - laimėtojų mokslas” organizuoti 4 susitikimai – 

konsultacijos ,,Pažangos stebėjimas matematikos pamokose”. Gimnazijos mokinių  Nacionalinio 

pasiekimų patikrinimo rezultatai analizuoti 4 kryptimis: administracija/V. Sičiūnienė (pokalbis); 

dalykų mokytojai – mokiniai (pokalbis – pamoka); dalykų mokytojai (metodinių grupių posėdžiai); 

dalykų mokytojai – klasių vadovai – pavaduotoja ugdymui – direktorius (mokytojų tarybos posėdis 

2018 m. birželio 20 d.). Klasių vadovai – tėvai (individualūs susitikimai, pokalbiai telefonu, 

parengtos mokinio pasiekimų ataskaitos, palyginamoji NMPP  ir rugsėjo mėn. žinių patikrinimo 

rezultatų ataskaita). Siekiant geresnių mokinių mokymosi rezultatų numatyti konkretūs žingsniai, 

veiklos, atlikimo terminai bei atsakingi asmenys.  

Kiekvieno mėnesio gimnazijos veiklos plane pateiktas stebimų pamokų planas (mokomieji 

dalykai, stebėjimo tikslas).  28 proc. mokytojų   kvietėsi stebėti pamokų kolegas bei pavaduotoją 

ugdymui. Prieš stebimą pamoką pasirašytos konfidencialumo sutartys tarp stebėtojo ir mokytojo. 



Sudarytas ir įgyvendinamas mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo planas. 2018 m. birželio 

mėn. mokytojų tarybos posėdyje pristatytas ir įgyvendinamas  mokymosi pagalbos ir konsultavimo 

sistemos modelis. 

2018 m. balandžio bei gruodžio mėn. organizuotos Mokinių – Mokytojų –  Tėvų dienos.  

Mokytojams vyko seminarai „Gabių vaikų ugdymas“ ir „Svaiginantis iššūkis: pagerinti visų 

mokinių mokymosi pasiekimus. Ar tai įmanoma?“ Vykdant projektą „Matematika – laimėtojų 

mokslas“ pravestos 5 matematikos pamokos, integruojant robotikos elementus, renginys 7– 8 klasių 

mokiniams „Robotai aplink mus“, konkursas „Robotukų varžytuvės“ kartu su Truskavos bei 

Bukonių mokyklų mokiniais, organizuoti mokykliniai matematikos ir robotikos integracijos 

projektai „Robotas piešia“, „Robotas važiuoja labirintu”, “Robotų lenktynės. Kas greičiau?”, 

„Robotas skaičiuoja“. Stebėtų pamokų duomenimis, 59,6 proc. mokytojų  naudojo IKT pamokose. 

5 gimnazijos narių komanda (direktorius, pavaduotoja ugdymui ir 3 mokytojos) dalyvauja 

mentorystės mokymuose. Vadovaujantis mokymų metodika, pradėtos taikyti mentorystės idėjos 

praktiškai: mokytojai  kvietėsi į pamokas, aptarė, konsultavo kolegas; mokytojo iškeltos problemos 

buvo sprendžiamos dalyvaujant mentoriui, stebėtojui bei mokytojui. Uždavinys įgyvendintas 98 

proc. 

Siekiant įgyvendinti antrąjį uždavinį ,,taikyti grįžtamojo ryšio metodiką, skatinant 

bendradarbiavimą su tėvais” numatytos 5 priemonės. Pradėjus naudoti naują e. dienyną „Eduka“   

tėvams teiktos konsultacijos, kaip  prisijungti prie dienyno ir stebėti vaikų rezultatus. Metų 

pabaigoje 79,85 proc. tėvų (globėjų rūpintojų) stebėjo e. dienyne vaiko pasiekimus ir pažangą. 

Matuojant mokinių pažangą pradinėse klasėse kas mėnesį mokiniai įsivertino testų rezultatus, 

mokėsi formuluoti uždavinį, kartu su mokytojais aptarė, ką galėtų daryti geriau. 5-8 kl. mokiniai 

pažangos knygelėse kas mėnesį fiksavo mokymosi rezultatus bei daromą pokytį mokymesi. Beveik 

visi mokiniai atsakingai pildė lapus, knygeles. Kartą per mėnesį tėvai susipažino su vaikų 

pasiekimais, jų išsikeltais tikslais. Gimnazinių klasių mokiniai pildė MIP lapus, III-IV kl. - ir 

pažangos diagramas. Individuali mokinių pažanga analizuota klasių valandėlių metu, individualių 

pokalbių metu diskutuojant, tyrinėjant rezultatus, formuluojant lūkesčius. 

7– 8 kl. mokiniai projekto „Matematika–laimėtojų mokslas“ metu pildė „Mokymosi mokytis 

kompetencijų” sąsiuvinius (kovo ir spalio mėn.), išsikėlė MMK tobulinimo tikslą pusmečiui, kurio 

siekti padėjo MLM projekto vykdymo komanda. Tėvai grįžtamąją informaciją gavo iš pažangos 

knygelių, individualių pokalbių metu, tėvų susirinkimų metu. 

Siekiant teikti sisteminę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, pagalbos 

mokiniui metodinė grupė stebėjo, kaip sekasi mokiniams, turintiems kelis ir daugiau neigiamus 

įvertinimus iš eilės. Pagalba teikta dirbant individualiai, sudarant trišales sutartis, laikantis 

susitarimų. Iš viso dirbta su 29 mokiniais bei jų tėvais. Daugiau kaip pusės (68 proc.) mokinių 

mokymosi rezultatai pagerėjo. Tačiau likusi mokinių dalis sunkiai laikėsi susitarimų, 2 pakeitė 

mokymosi įstaigą. 

Suorganizuotos 2 Mokinių – Mokytojų – Tėvų dienos, kuriose iš viso dalyvavo 184 mokinių 

tėvai (apie 36 proc.). Jų metu vyko individualios konsultacijos su dalykų mokytojais, klasių 

vadovais, individualūs pokalbiai su pavaduotoja ugdymui, pagalbos mokiniui specialistais, projekto 

„Matematika – laimėtojų mokslas“ vykdymo komanda. Mokinių–Mokytojų–Tėvų dienos metu 

balandžio mėn. suorganizuoti prevencinės programos ,,Savu keliu” mokymai  tėvams.  

2018 metais visose klasėse vyko mokinių tėvų susirinkimai (iš viso – 16). Pradinių klasių 

mokinių tėvų susirinkimuose dalyvavo beveik visi tėvai. 5, 6 klasių tėvų susirinkimus lankė didžioji 

dalis tėvų, mažiausiai jų sulaukta 7, 8, I klasėse. Tėvų susirinkimuose aptarti bandomųjų egzaminų, 

nacionalinių pasiekimų patikrinimo testų, PUPP, žinių patikrinimo rezultatai. Tėvai, kurie neatvyko 



į susirinkimus, apie mokymosi rezultatus, lankomumą, mokinių daromą pažangą informuoti raštu 

(pateikiant ataskaitas), pokalbiais telefonu, Mokinių-Tėvų-Mokytojų dienų metu. 2, 4, 6, 8 kl. 

mokinių tėvai su nacionalinių pasiekimų patikrinimo testais ir jų rezultatais buvo susipažindinti 

pasirašytinai, rezultatai aptarti tėvų susirinkimuose, organizuojant individualius pokalbius. 

Gimnazijos direktorius Mindaugas Danilevičius, pavaduotoja ugdymui Neringa Širkienė kartu su 

klasių vadovėmis organizavo IV klasių tėvų susirinkimus, individualius pokalbius su mokiniais bei 

jų tėvais. 

Metodinėse grupėse vyko apvalaus stalo diskusijos-refleksijos „Kaip sekasi mano 

mokiniams siekti pažangos?“. Jų metu aptarti pažangos stebėjimo būdai, kokia ir kada suteikiama 

mokiniams pagalba, pasidalinta patirtimi. Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės narės 

dalinosi patirtimi kaip projekto „Matematika– laimėtojų mokslas“ metu stebima mokinių individuali 

pažanga, teikta pagalba mokiniams atliekant namų darbus. Akcentuoti  mokymasis ir vertinimas, 

galimybė išanalizuoti esamą situaciją, pagalba, pokalbis, konsultacijos.  

Įgyvendinant uždavinį beveik visos priemonės 2018 m. buvo įgyvendintos, tačiau 

nepasiekta, kad 85 proc. tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvautų Mokinių -Tėvų -Mokytojų dienose. 

Siekiant įgyvendinti 3 uždavinį ,,sukurti veiksmingą mokymosi pagalbos ir konsultavimo 

sistemos modelį” numatytos 7 priemonės. Organizuoti Prevencinės programos „Savu keliu“ 

mokymai. 7 kl. mokinių balandžio mėn. bendras mokymosi vidurkis buvo 6,58, o mokslo metų 

pabaigoje - 6,86 (padidėjo 4,2 proc.). 8 kl. mokinių balandžio mėn. bendras mokymosi vidurkis 

buvo 6,4, o o mokslo metų pabaigoje – 6,53 (padidėjo 2 proc.). Siekiant Gimnazijos kaip 

besimokančios organizacijos pažangos parengtas ir direktoriaus įsakymu patvirtintas ,,Pedagogų 

kompetencijų tobulinimo tvarkos aprašas”. Organizuotos 8  Profesijų dienos veiklos 5– 8, I– IV kl. 

mokiniams. II– IV kl. mokiniai dalyvavo aukštųjų mokyklų mugėje Kaune, 68 laidos abiturientai 

sugrįžo papasakoti, pasidalinti sėkmės istorijomis, I-IV kl. mokiniai dalyvavo Profesijų festivalyje 

,,Studfestas“. Įvyko II– IV kl. mokinių susitikimas su Karjeros konsultantu Roku Lukošaičiu. Kartu 

su Truskavos pagrindinės mokyklos mokiniais organizuotas Draugadienis“. Siekiant išsiaiškinti 

mokinių poreikius II klasės mokiniai supažindinti su vidurinio ugdymo programos reikalavimais, 

organizuotos konsultacijos dėl individualaus mokinio ugdymo plano rengimo, pasirinkimų mokytis 

III klasėje. 5–8 kl. mokiniams sudarytos galimybės  rinktis tikybos/ etikos, rusų/vokiečių 

mokomuosius dalykus, o III–IV klasių mokiniai - modulius bei pasirenkamuosius dalykus. Sausio- 

birželio mėn. lietuvių k., matematikos konsultacijas lankė pradinių kl. ir 5– 8 kl. mokiniai. Bent po 

3 kartus per savaitę 7–8 kl. mokiniai lankė projekto ,,Matematika – laimėtojų mokslas“ užsiėmimus. 

Mokytojas padėjėjas teikė pagalbą  7–8 kl. mokiniams per matematikos pamokas. Tikslas 

įgyvendintas 96 proc. 

3.2. Vykdant antrąjį prioritetą – Pilietiškumo ugdymas – išsikeltas tikslas ugdyti 

bendruomenės narių valstybinę savivoką ir pilietinę atsakomybę bei lyderystę. Tikslui pasiekti 

numatytas metinis uždavinys – kurti savitą Gimnazijos kultūrą, plėtojant lyderystės palaikymo ir 

pripažinimo formas, kuriam įgyvendinti numatytos 4 priemonės. 

  Įgyvendinant šį uždavinį pravesta daugiau kaip 20 įvairių renginių, akcijų, projektų, skirtų 

Šėtos gimnazijos 100–mečiui bei Lietuvos valstybės 100-mečiui paminėti. Įrengtas ir atidarytas A. 

Dirsytės kabinetas, išleista papildyta knyga „Šėtos vidurinė mokykla”, rekonstruotas ir atnaujintas 

Gimnazijos muziejus. Vyko tradiciniai renginiai ,,Sugrįžk į mokyklą”, Gimnazijos bendruomenės 

protmūšis ,,Ką žinai apie Lietuvą ir savo gimtąjį kraštą, mokyklą”, skirtas vasario 16–ai paminėti, 

jubiliejinis Kovo 11o–sios bėgimas (10 metų). Suorganizuotas edukacinis žygis ,,Šėtos mokyklos”. 

Surengta mokinių rajono konferencija  ,,Nuo plunksnos prie kompiuterio. Švietimo raida  Kėdainių 

rajone ir Šėtos miestelyje”. Vykdyti projektai „Mano kraštas” užsienio (anglų) kalba, IV klasių 



mokinių  –  ,,Dovanoju padėkos obuolį”, ,,Mano istorija”, ,,Labas, mano mokykla”  ,,Gera pamoka 

man” ir kt., akcijos ,,Mano mokykla, kurioje gera ir jauku augti”, kurių metu tvarkyti gėlynai, 

pasodintos rojaus obelaitės, ąžuoliukai, ,,Mokinių tėvų palinkėjimai Šėtos gimnazijai”, mokinių 

kūrybinių darbų ciklas ,,Šėta: praeitis, dabartis, ateitis”. Gimnaziją papuošė mokinių piešinių paroda 

„Mano gimnazija“, ,,Foto salos” Gimnazijos nuotraukų paroda ,,Metų laikai ir mes”. Spalio 27– 28 

d. vyko baigiamasis renginys ,,Sugrįžk į mokyklos/gimnazijos 100-mečio gimtadienį”.  Pravesta 25 

skirtingose klasėse netradicinių integruotų lietuvių kalbos, istorijos, dailės pamokų, skirtų Lietuvos, 

Gimnazijos šimtmečiui paminėti, krašto istorijai pažinti. Organizuotos tokios pamokos kaip: 

„Lietuvai 100“, „Šėtos miestelio istorija”, „Atmintis gyva, nes liudija“, „Nepriklausomybės kovos 

1919 m. Šėtos krašte“, ,,Gimtinė ankščiau ir dabar“, „Pasaulio architektūros palikimas gimtinėje“, 

„B. Braždzionis ,,Šaukiu aš tautą““, „Nepriklausomos Lietuvos literatūra. Įsipareigoję atgimstančiai 

Lietuvai“ ir kt. Vykdytos projektinės veiklos: ,,Šimtmečio knyga“, „Nuotraukos iš senų albumų“, 

„Pirkinių-dovanų krepšelis su Gimnazijos šimtmečio logotipu“. Suorganizuoti edukaciniai žygiai 

„Laisvės kovų takais Kėdainiuose“, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Nepriklausomybės 

atkūrimui po Šėtos miestelį  ir apylinkes paminėti, pamoka-ekskursija „Reformacijos ženklai 

Kėdainiuose“, turizmo diena „Šėtos šimtmečio mokyklos“. 

Kuriant savitą Gimnazijos kultūrą bendradarbiauta su Šėtos miestelio bendruomene, 

socialiniais partneriais, suorganizuoti gimnazijos bendruomenės ir socialinių partnerių bendri 

renginiai Lietuvos ir Gimnazijos šimtmečiams paminėti: ,,Gimnazijos garbė 2018”, netradicinio 

ugdymo dienos „Gimiau aš Lietuvoje“, ,,Pažink savo kraštą“, Kaziuko kermošius, Tradicinis kovo 

11–osios bėgimas, mokomasis šaulių žygis pėsčiomis „Partizanų takais“ ir kt. Akcijos ,,Darom – 

2018“ metu pasodintos rojaus obelaitės, skirtos Gimnazijos šimtmečiui paminėti. 

Siekiant puoselėti pilietinę atsakomybę ir lyderystę organizuota 10 įvairių renginių, akcijų, 

mokymų, diskusijų tokių kaip: netradicinė pilietiškumo pamoka „Izraelis: kultūra, istorija, žmonės“ 

I–III klasės mokiniams (vedė III kl. mokinė V. Kulytė), diskusija „Mikroklimatas gimnazijoje“ 

gimnazistų tarybos nariais, dalyvavimas respublikinėje akcijoje ,,Sveikatinimo banga“ Kėdainiuose, 

renginys „Mes norim šokti“, susitikimas su URM ES departamento Bendrųjų reikalų ir institucinių 

klausimų skyriaus vedėja, diplomate Aiste Bertulyte–Žikevičiene, mokymai mokinių tarybos 

nariams ,,Pažink Lietuvą“, mokinių tarpklasinės stalo teniso varžybos, diskusija–debatai prieš 

mokinių tarybos rinkimus, mokinių savivaldos rinkimai ir kt. Kuriant gimnazijos įvaizdį 

suorganizuotas susitikimas su Truskavos pagrindinės mokyklos mokinių taryba ,,Draugo diena“. 

 Prioriteto –  Pilietiškumo ugdymas –  tikslo ugdyti bendruomenės narių valstybinę savivoką 

ir pilietinę atsakomybę bei lyderystę įgyvendinimui 2018 m. buvo skirtas ypatingas dėmesys, 

paminėtos tiek šalies, tiek Gimnazijos bendruomenės svarbios sukaktys, tačiau jis turėtų būti 

tęsiamas ir 2019 m., numatant ne mažiau svarbias pilietinę atsakomybę bei lyderystę ugdančias 

formas. 2018 m. visos numatytos priemonės buvo įgyvendintos. 

3.3. 2018 metų uždavinių įgyvendinimo kokybinė ir kiekybinė analizė, pasiekti mokinių mokymosi, 

egzaminų, olimpiadų ir neformaliojo švietimo rezultatai leidžia daryti išvadą, kad  gimnazijos 2018 

metų veiklos plano įgyvendinimo laukiamas rezultatas pasiektas  96,8  proc. 

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

aptariant 2018 m. plano vykdymą. 

 Stiprybės Silpnybės 



Dalies tėvų geranoriškas įsitraukimas į vaikų ugdomąją 

ir popamokinę veiklą;  

Individualūs pokalbiai su auklėtiniais apie elgesio ir 

mokymosi problemas. 

Auklėtinių mokymasis stebint pamokas, 

bendradarbiavimas su dalykų mokytojais, teikiant 

KGR; 

III ir IV klasių mokinių individuali pažanga; 

Gimnazijoje sistemingai analizuojami ir apibendrinami  

mokinių mokymosi rezultatai bei analizuojama 

gimnazijos pažanga;   

IQES bibliotekos papildymui parengta informacija apie 

KGR per lietuvių k., istorijos ir matematikos pamokas; 

Skaitymo strategijų panaudojimas pamokose; 

 Išleista knyga “Šėtos vidurinė mokykla”;  

Parengta  gimnazijos muziejaus ekspozicija;  

Sėkmingai surengta respublikinė konferencija 

“Šimtmečio mokykla: nuo grifelinės lentelės iki 

kompiuterio”;  

Parengti mokiniai rajono dailės ir technologijų 

olimpiadoms: užimtos prizinės vietos (II ir dvi III- 

čios);  

Sportiniai mokinių pasiekimai. 

Mokėjimo mokytis metodų taikymas;  

Ne visi mokiniai geba numatyti 

tolesnio ugdymosi uždavinius;  

Eduka dienyno galimybės mokinio 

(auklėtinio) pažangai pamatuoti 

(klausimynų rengimas, apklausos, 

pokyčio, individualios pažangos 

pamatavimas). 

Galimybės Grėsmės 

Siekiant kiekvieno mokinio pažangos ESF projekto 

,,Matematika - laimėtojų mokslas” veiklų 

įgyvendinimas 7-8 kl.; 

Sisteminės mokymosi pagalbos teikimas, atsižvelgiant į 

mokinių mokymosi poreikius;  

 ESF projektų rengimas; 

Mokytojų, įgyvendinančių ESF projektą ,,Matematika - 

laimėtojų mokslas” pasidalijimas gerąja mokymosi 

mokytis metodų taikymo praktika su kolegomis; 

Kolegų pamokų stebėjimas taikant KGR bei 

mentorystės metodiką. 

Mažėja mokinių Gimnazijoje; 

Tėvų bedarbystė riboja mokinių 

galimybes; 

Didėjantis mokytojų amžiaus 

vidurkis; 

Naujų mokytojų pritraukimą į 

Gimnaziją apsunkina susidarantys 

kelionės kaštai į darbovietę, todėl 

būtina spręsti klausimą dėl kelionės 

kaštų kompensavimo pedagoginiams 

darbuotojams. 

 

  V. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

   

Remiantis gimnazijos veiklos sričių įsivertinimo ir pažangos analize bei problemos tyrimo 

apie esamą mokymosi kokybės situaciją Gimnazijoje  išskirti stiprieji ir tobulintini aspektai 2019 m. 

gimnazijos veiklos planui: 

 

  



Stiprieji aspektai 

  

Sritis Rodiklio Nr. Veiklos rodikliai 

1. Rezultatai 1.2. Pasiekimai ir pažanga 1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga   

(Stebėsenos sistemingumas) 

  

Tobulintini aspektai 

  

Sritis Rodiklio nr. Veiklos rodikliai 

1. Rezultatai 1.2. Pasiekimai ir pažanga 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga 

(Pažangos pastovumas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



V. 2019 METŲ VEIKLOS PRIEMONĖS 

  

5.1. Prioritetas: Mokinio pažanga. 

  

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

  

5.1.1.1.Uždavinys: Stebėti ir vertinti kiekvieno mokinio asmeninę pažangą, tobulinant mokytojų profesines kompetencijas. 

  

Eil. 

Nr. 

Darbo  

grupė 

Priemonės 

 pavadinimas 

Vykdytojai Laikas Ištekliai Laukiami  

rezultatai 

1. Pavaduotoja ugdymui 

– darbo grupės 

pirmininkė; 

Nariai: 

įsivertinimo grupės 

pirmininkė; 

II kl. vadovė;  

metodinės  tarybos 

pirmininkė; 

I–II klasių tėvų 

atstovai; mokinių 

atstovas; 

Socialiniai partneriai: 

NMVA. 

Organizuoti diskusijas 

,,Mokymosi galimybės ir 

siekiai”.  

Administracija, 

klasių vadovų, 

pagalbos 

mokiniui  

metodinės 

grupės, tėvų 

komitetas, 

gimnazistų 

taryba 

Kovas  

Spalis 

     

Žmogiškieji 

ištekliai 

Organizuotos 2–3 diskusijos ir/ar dalykiniai 

susitikimai su metodinių  grupių mokytojais, 

klasių vadovais, tėvų komiteto nariais, atskirų 

klasių mokiniais, pagalbos mokiniui 

specialistais, administracijos atstovais, 

gimnazistų tarybos nariais  padės išsiaiškinti, 

kaip mokiniams sekasi siekti pažangos bei 

teikiamos jiems pagalbos tikslingumą. 

2. Atlikti nacionalinių 

pasiekimų patikrinimo 

testų analizę, gautus 

rezultatus bei išvadas 

panaudoti koreguojant 

ilgalaikius mokomųjų 

dalykų planus. 

Administracija, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Birželis Žmogiškieji 

ištekliai 

Organizuoti pokalbiai su lietuvių k., 

matematikos ir kitų mokomųjų dalykų, 

pradinių klasių mokytojais, siekiant mokinių 

mokymosi kokybės. Rezultatai, išvados, 

rekomendacijos pristatytos mokytojų tarybos 

posėdžiuose birželio, rugpjūčio mėn. 



3.  Taikyti mokymo(si) 

procese Gimnazijos ir 

mokinių asmenines IKT 

priemones, siekiant 

geresnių mokymosi 

rezultatų. 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

dalykų 

mokytojai 

 Žmogiškieji 

ištekliai 

 Mokiniai mokysis racionaliai išnaudoti IKT 

priemones mokymuisi gerinti.  Priemonės bus 

panaudotos 30 proc. stebėtų pamokų. 

4. Dalintis gerąja patirtimi 

su kitų mokyklų 

bendruomenėmis dėl 

mokinio individualios 

pažangos stebėjimo. 

 Metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

metodinė 

taryba 

2019 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Organizuoti 3 susitikimai - gerosios patirties 

vizitai į mokyklas, galinčias pasidalinti 

mokinių mokymosi padaryta pažanga 

(Panevėžio ,,Vyturio”progimnazija, Panevėžio 

r. Velžio gimnazija, Jonavos r. Žeimių 

mokykla - daugiafunkcis centras ir/ar kt.). 

5. Vykdyti ir analizuoti 

pedagoginės priežiūros 

stebėseną dėl mokinių 

pažangos pamatavimo 

pamokose aptariant 

individualiai su mokytoju 

bei apibendrintasišvadas 

pateikiant mokytojų 

tarybos posėdyje 

gruodžio mėn. 

Metodinė 

taryba, 

pavaduotoja 

ugdymui 

2019 m. Žmogiškieji 

ištekliai  

80 proc. pedagogų dalinsis gerąja patirtimi: 2-

3 kartus per metus patys pasikvies kolegas ar 

administraciją į dalykų pamokas/užsiėmimus. 

6. Teikti pagalbą 

mokiniams, stiprinant 

dalykų mokytojų, klasės 

vadovų bei pagalbos 

mokiniui specialistų 

bendradarbiavimą.  

Metodinė 

taryba, 

Pagalbos 

mokiniui 

metodinė grupė 

2019 m. Žmogiškieji 

ištekliai  

Organizuoti 2 mentorystės taikymo metodikos  

pristatymo užsiėmimai mokytojams bei 

pagalbos mokiniui specialistams kaip 

bendradarbiavimą skatinanti priemonė padės 

siekti asmeninio bei profesinio tobulėjimo ir 

įgyvendinti mokinių mokymosi pagalbos ir 

konsultavimo sistemos modelį. 

  



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

  

Eil. 

 Nr. 

Darbo grupė Priemonės pavadinimas Vykdytojai Laikas Ištekliai Laukiami rezultatai 

1. Direktorius – darbo 

grupės pirmininkas; 

Nariai: 

pavaduotoja ugdymui; 

klasių vadovų 

metodinės grupės 

pirmininkė; 

tėvų komiteto 

pirmininkė; 

pradinių klasių 

metodinės grupės 

pirmininkė; 

tėvų atstovai; 

socialiniai partneriai: 

Šėtos seniūnė.  

Teikti grįžtamąjį ryšį 

tėvams e. dienyne, 

fiksuojant individualią 

pažangą pažangos 

fiksavimo lapuose, 1-8 

klasių pažangos 

knygelėse, “Mokymosi 

mokytis kompetencijų” 

sąsiuviniuose (7-8 kl.), I-

IV MIP lapuose. 

Klasių 

vadovai, klasių 

vadovų 

metodinė 

grupė, dalykų 

mokytojai 

Sausis - 

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

70 proc. mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) 

stebės e. dienyne vaiko pasiekimus ir 

pažangą, 85 proc. – pažangos ir pasiekimų 

knygelėse bei MIP lapuose, 90 proc. MMK 

sąsiuviniuose. 

 

2. Teikti sisteminę 

mokymosi pagalbą, 

atsižvelgiant į mokinių 

mokymosi pagalbos 

poreikius (žemų 

mokymosi pasiekimų 

problemoms spręsti, 

aukštiems pasiekimams 

ugdyti, kai mokinys 

gauna kelis iš eilės 

nepatenkinamus 

konkretaus dalyko 

įvertinimus ir pan.). 

Klasių 

vadovai, 

dalykų 

mokytojai 

metodinė 

taryba, 

kuruojantis 

vadovas, 

pagalbos 

mokiniui 

metodinė grupė 

Sausis-

gruodis 

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. Bus parengtos ir pasirašytos  

trišalės sutartys. 

Mokinio mokymosi procesą stebės ir kartu 

su mokiniu spręs mokymosi pasiekimų 

problemas pagalbos mokniui metodiė grupė 

ir/ar pavaduotoja, socialinė pedagogė, 

klasės vadovas. 



3.  Organizuoti Mokinių – 

mokytojų – tėvų  dienas. 

 Darbo grupė Gruodis 

Balandis 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

45 proc. tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvaus 

Mokinių – mokytojų – tėvų dienose, gaus 

grįžtamąją informaciją apie vaiko sėkmes 

bei kartu planuos mokymosi veiklą, 

siekdami geresnių rezultatų. Pagerės 

mokinių mokymosi motyvacija. 

4.  Vykdyti individualius 

pokalbius su tėvais 

aptariant bandomųjų 

egzaminų, nacionalinių 

pasiekimų patikrinimo 

testų, PUPP, diagnostinių 

testų rezultatus. 

Metodinė 

taryba, dalykų 

mokytojai, 

klasių vadovai 

Vasaris, 

gegužė 

Birželis, 

Rugsėjis 

Vasaris/ 

Rugsėjis/ 

Spalis 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Tėvai dalyvaus individualiuose pokalbiuose 

ir gaus informaciją apie vaiko mokymosi 

rezultatus, galimybes siekti pažangos. Vis 

daugiau tėvų įsitrauks į gimnazijos ugdymo 

veiklų organizavimą ir vykdymą. 

 

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

  

Eil. 

Nr. 

Darbo grupė Priemonės 

 pavadinimas 

Vykdytojai Laikas Ištekliai Laukiami rezultatai 

1. Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

darbo grupės 

pirmininkė; 

Nariai: 

socialinė pedagogė; 

spec. pedagogė; 

pradinių klasių 

mokytojų atstovė; 

psichologė; 

mokinių atstovai; 

tėvų atstovas; 

Organizuoti seminarus – 

praktinius mokymus 

tėvams siekiant sėkmingo 

mokinių mokymosi, 

vykdant prevencinę 

programą ,,Savu keliu”. 

Administracija 

Pagalbos 

mokiniui 

metodinė grupė 

 balandis 

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Suorganizuotas bent 1 seminaras, konsultacija 

ar praktiniai mokymai tėvams ,,Kaip vaikui 

padėti mokytis?“ padės geriau pažinti savo 

vaikus, gerės tarpusavio bendravimo įgūdžiai, 

įgytos žinios leis tėvams padėti savo vaikams 

siekti geresnio mokymosi rezultato. 

2. Organizuoti susitikimus 

su aukštųjų mokyklų 

studentais, profesinių 

mokyklų moksleiviais 

karjeros ugdymo 

klausimais. 

I-IV kl. 

vadovai, 

karjeros 

ugdymo 

specialistas 

Balandis - 

gegužė 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Suorganizuoti ne mažiau kaip 3 susitikimai-

diskusijos, 3 paskaitos, 3 išvykos-ekskursijos, 

3 netradicinio ugdymo dienos per trejus metus. 



3. Pagalbos mokiniui 

metodinės grupės 

pirmininkė; 

Socialiniai partneriai: 

Šėtos seniūnijos 

socialinė darbuotoja. 

Suorganizuoti bent 2 

įvairaus pobūdžio 

susitikimai su gretimų 

mokyklų mokiniais  

pritrauks kitų mokyklų 

mokinius mokytis  Šėtos 

gimnazijoje. 

Gimnazistų 

taryba 

Gegužė, 

birželis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sudarytos galimybės pritraukti daugiau 

mokinių mokytis į III–IV  klases. 

4. Vykdyti mokinių 

apklausą – tyrimą 

siekiant išsiaiškinti 

mokymo(si) poreikius. 

Pavaduotoja 

ugdymui, 

neformaliojo 

švietimo 

organizatorė, 

dalykų, būrelių 

mokytojai  

Gegužė, 

birželis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

II klasės mokiniai susipažins su vidurinio 

ugdymo programos reikalavimais, bus 

organizuotos 3 konsultacijos dėl individualaus 

mokinio ugdymo plano rengimo, pasirinkimų 

mokytis III klasėje. 

5-8 kl. mokiniai turės galimybę rinktis 

tikybos/ etikos, rusų/vokiečių mokomuosius 

dalykus, o III-IV klasių mokiniai modulius ir 

pasirenkamuosius dalykus.  

6. Teikti pagalbą 

mokiniams vykdant 

projekto ,,Matematika – 

laimėtojų mokslas“ 

veiklas bei organizuojant 

namų darbų atlikimą 

Gimnazijos skaitykloje. 

Projekto 

įgyvendinimo 

grupė 

2019 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Bent po 3 kartus per savaitę 7-8 kl. mokiniai 

lankys projekto ,,Matematika – laimėtojų 

mokslas“ užsiėmimus, 402 ir 403 kabinetuose 

atliks matematikos ir kitų dalykų namų darbus. 

Mokytojas padėjėjas teiks pagalbą  7-8 kl. 

matematikos pamokose.  Mokinių rezultatai 

(2019 m. I pusmetį lyginant su II pusmečiu) 

pagerės: pažangumas  10 proc., o mokymosi 

vidurkis  7 proc.  

  

 

 

 

 

 



5.2.   Prioritetas: Pilietiškumo ugdymas. 

  

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

  

5.2.1.1. Uždavinys: Kurti savitą gimnazijos kultūrą, plėtojant lyderystės palaikymo ir pripažinimo formas. 

  

Eil. 

Nr. 

Darbo grupė Priemonės pavadinimas Vykdytojai Laikas Ištekliai Laukiami rezultatai 

1.  Neformaliojo švietimo 

organizatorė – darbo 

grupės pirmininkė; 

Nariai: 

pavaduotoja ugdymui; 

Istorijos mokytoja 

ekspertė; 

 Mokytoja, atsakinga 

už Gimnazistų tarybos 

veiklą; 

II klasės mokinių 

atstovas; 

tėvų atstovas; 

socialiniai partneriai: 

Šėtos kultūros centras, 

Šėtos viešoji 

Organizuoti renginius, 

skirtus Lietuvos 

valstybinėms šventėms 

paminėti; minėtinoms 

datoms atminti bei 

tradicinius Gimnazijos 

renginius (pagal atskirą 

planą). 

Administracija, 

darbo grupės, 

Metodinės 

grupės, 

Gimnazistų 

taryba 

2019 sausis- 

lapkritis 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

mokinio 

krepšelio ir 

projektų 

lėšos, 

rėmėjų 

lėšos. 

Mokiniai dalyvaus Gimnazijos, rajono, 

respublikiniuose konkursuose, olimpiadose, 

varžybose, renginiuose, skirtuose Lietuvos 

Valstybės šventėms ir datoms paminėti, bus 

sudarytos sąlygos formuotis kryptingai, 

atsakingai bei atvirai asmenybei. Mokiniai 

susipažins su pilietinės veiklos už Gimnazijos 

ribų galimybėmis. 

2. Organizuoti netradicinių 

integruotų pamokų ciklą: 

lietuvių kalbos, užsienio 

kalbų, istorijos, 

geografijos, dailės, 

technologijų  pamokas 

,,Pažink savo kraštą”. 

Metodinė 

taryba, 

metodinės 

grupės 

Sausis -

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Organizuotos pamokos ir projektinės veiklos 

padės 1-IV klasių mokiniams geriau pažinti 

savo krašto istoriją bei pritaikyti gautas žinias 

mokymesi. Bus vykdoma tarpdalykinė 

integracija. 



3. biblioteka, Šėtos 

seniūnija, 

Šėtos socialinis 

centras. 

Bendradarbiauti su Šėtos 

miestelio bendruomene, 

socialiniais partneriais, 

kuriant savitą Gimnazijos 

kultūrą. 

Administracija, 

darbo grupės 

Sausis - 

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Suorganizuoti gimnazijos bendruomenės ir 

socialinių partnerių bendri renginiai padės 

mokiniams ugdytis pilietinę atsakomybę bei 

ugdys savo krašto piliečius lyderius. 80 proc. 

bendruomenės narių aktyviai dalyvaus 

Gimnazijos organizuojamose veiklose, stiprės 

bendruomenės narių tarpusavio bendravimas 

ir bendradarbiavimas. 

4. Organizuoti renginius, 

akcijas, mokymus, 

skatinančias mokinių 

iniciatyvas, puoselėjant 

pilietinę atsakomybę, 

lyderystę bei savanorystę.  

Neformaliojo 

švietimo 

organizatorė, 

darbo grupės, 

Gimnazistų 

taryba. 

Sausis - 

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Organizuoti mokymai gimnazistų tarybai 

lyderystės ir pilietiškumo temomis ugdys 

mokinių kultūrą, savimonę, atsakomybės bei 

lyderystės formas. Gimnazistų tarybos narių 

organizuota sklaida   I-IV klasių mokiniams 

skatins atsakomybę, ugdys savarankiškumą, 

sudarys sąlygas kūrybiškumui ir iniciatyvoms 

plėtotis. 

Mokinių iniciatyvų palaikymas ir skatinimas, 

puoselėjant kūrybiškumo, lyderystės, 

savanorystės bei   pilietiškumo kompetencijas. 

5. Organizuoti renginius 

Lietuvos šaulių sąjungos 

metams, Lietuvos 

Valstybės Prezidento 

Antano Smetonos 

metams paminėti. 

Neformaliojo 

švietimo 

organizatorė, 

darbo grupės, 

Gimnazistų 

taryba. 

Sausis - 

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Organizuotos akcijos, netradicinės pamokos, 

mokinių projektinė veikla, mokinių 

dalyvavimas Gimnazijos, rajono, 

respublikiniuose konkursuose, olimpiadose, 

varžybose, skirtose Lietuvos šaulių sąjungos 

metams, Lietuvos Valstybės Prezidento 

Antano Smetonos metams paminėti sudarys 

sąlygas formuotis kryptingai, atsakingai bei 

atvirai asmenybei, skatins mokinių 

dalyvavimą Gimnazijos ir bendruomenės 

veiklose, naujų tradicijų kūrime.  



6.  Organizuoti netradicinių 

integruotų lietuvių kalbos 

pamokų ciklą Lietuvių 

kalbos dienai paminėti 

(Vasario 16 d.- Kovo 

11d.;  Juozo Tumo-

Vaižganto ir 

Vietovardžių metams). 

Neformaliojo 

švietimo 

organizatorė, 

darbo grupės, 

Gimnazistų 

taryba. 

Sausis - 

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Organizuotos pamokos 1-IV klasių 

mokiniams didins lietuvių kalbos prestižą, 

stiprins mokinių mokymosi motyvaciją.  

 

  

 

PRITARTA 

Gimnazijos tarybos 

2019 m. sausio 31 d. 

protokolu Nr. 2 . 

_________________ 

  

  


