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PATVIRTINTA 
Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazijos 

direktoriaus 2021 m. kovo 23 d.  
įsakymu Nr. V1-24 

 

I. BENDROJI DALIS 
   

         1. Trakų rajono Paluknio „Medeinos“ gimnazija (toliau – Gimnazija) yra bendrojo lavinimo 

įstaiga, ugdanti visų amžiaus tarpsnių vaikus pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio, vidurinio, neformaliojo švietimo, pritaikytas ir individualizuotas programas. 

         2. Gimnazijos veiklos planas (toliau – Planas) apibrėžia veiklos tikslus ir uždavinius 2021 

metams, nustato priemones jiems įgyvendinti. Planą rengė 5 asmenų darbo grupė (gimnazijos 

direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. V1-3 „Dėl darbo grupės veiklos planui 2021 m. 

parengti sudarymo“). 
         3. Plano įgyvendinimo trukmė: 2021 metų sausis - 2021 metų gruodis. Planą įgyvendins 

gimnazijos administracija ir gimnazijos bendruomenė. Sėkmės kriterijus – visapusiškų mokinių 

poreikių tenkinimas (jo lygis), nuosekli, kokybiška, nuolat reflektuojama, duomenimis pagrįsta 

gimnazijos veikla. Lėšos – mokinio krepšelio, savivaldybės biudžeto, intelektualinės, rėmėjų, 

projektų, tėvų, kt.  
4. Planas parengtas atsižvelgus į: 

4.1. strateginį planą 2021–2023 metams (direktoriaus 2021-03-01 įsakymas Nr. V–11); 
4.2. išorinio vertinimo ataskaitą (NMVA 2018-06-05 ataskaita Nr. A-66) ir gimnazijos veiklos 

tobulinimo veiksmų planą (direktoriaus 2018-12-27 įsakymas Nr. V1-182); 
4.3. gimnazijos 2020 m. įsivertinimo ir pažangos ataskaitą; 
4.4. mokinių ir tėvų apklausos 2020 m. naudojant www.iqesonline.lt sistemos klausimynus 

rezultatus; 
4.5. 2020 metų veiklos plano įgyvendinimo rezultatus, pedagoginę ir kultūrinę gimnazijos 

bendruomenės veiklos patirtį, gimnazijos savivaldos institucijų siūlymus. 
5. Rengdama Planą darbo grupė laikėsi bendravimo, bendradarbiavimo, partnerystės ir 

viešumo principų. Plano tikslas – įgyvendinti tikslus ir uždavinius, veiklos prioritetu laikant 

kokybišką vystymosi kryptį; planuoti kaitos pokyčius, telkti gimnazijos bendruomenę švietimui 

keliamų uždavinių įgyvendinimui. 

 

II. GIMNAZIJOS VIZIJA 
 

Moderni, saugi, patraukli mokytis, sauganti etnokultūrines tradicijas mokykla, sudaranti  

sąlygas atsiskleisti individualiems vaikų gebėjimams ir ugdytis įvairių poreikių turintiems 

mokiniams pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme numatytas švietimo sistemos grandis:  

 formalųjį švietimą (pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą); 

 neformalųjį švietimą (ikimokyklinį, priešmokyklinį, kitą neformalųjį vaikų švietimą); 

 savišvietą; 

 švietimo pagalbą (profesinį orientavimą, švietimo informacinę, psichologinę, socialinę  
pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, sveikatos priežiūrą gimnazijoje, konsultacinę, mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo ir kitą pagalbą). 
 

                                      III. GIMNAZIJOS MISIJA 

 

         Užtikrinti pradinio, pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įsigijimą kartu ugdant pilietišką,  
sąmoningą, suvokiančią savo tautinį tapatumą, gebančią integruotis ir kurti permainų pasaulyje 

asmenybę, organizuojant ugdomąją veiklą atsižvelgus į švietimo kaitos procesus.  
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IV. GIMNAZIJOS RESURSAI 
 

Žmogiškieji ištekliai (vadovai, darbuotojai ir ugdytiniai) 
 

Vadovai 
 

 Direktorius – Vytautas Gustas, II vadybinė kategorija 
 

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui - Vitalija Dovydėnienė, II vadybinė kategorija 
 

Darbuotojai  
 

Metai (rugsėjo 1 d. duomenimis) 2018 2019 2020 

1. Bendras darbuotojų skaičius 35 36 38 

1.1. Pedagoginiai darbuotojai 25 26 28 

1.1.1. iš jų - pagalbos vaikui specialistai (socialinė 

pedagogė, spec. pedagogė-logopedė) 
1 1 2 

1.1.2. iš jų - kiti pagalbą mokiniui teikiantys darbuotojai 

(mokytojo padėjėjas, bibliotekos vedėjas, UKC 

koordinatorius) 

3  3  3 

1.2. Atestuotų pedagogų skaičius 24 25 27 

1.2.1. metodininkų 7 7 7 

1.2.2. vyr. mokytojų  13 14 14 

1.2.3. mokytojų 4 4 6 

1.3. Pedagoginių darbuotojų amžiaus vidurkis 45 m. 45 m. 47,2 m. 

1.4. Techniniai darbuotojai 10 10 10 

 

Ugdytiniai 

 

         Klasių / grupių komplektų ir ugdytinių skaičius ir vidurkis klasėse / grupėse (rugsėjo 1 d. 

duomenimis): 

 

Klasės /grupės 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Komplektų Mokinių Komplektų Mokinių Komplektų Mokinių 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupė (PUG) 
1 26  

1 18 1 14 

1–4 klasės  4 42 (11) 4 52 (13) 4 55 (14) 

5–8 klasės 4 49 (12) 4 45 (11) 4 45 (12) 

I–II G klasės 2 26 (13) 2 21 (10) 2 24 (12) 

III–IV G klasės 2 25 (13) 2 21 (10) 2 18 (9) 

Iš viso 13 168 13 157 13 157 

    

      Socialinio paso duomenys apie mokinius: 

 

                                               Mokslo metai  

Socialinis mokinių apibūdinimas  

Mokinių skaičius                                       

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Specialiųjų ugdymo(si) poreikių (SUP) 19 18 19 

Iš daugiavaikių šeimų  38 41 48 

Globojami  14 9 9 
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Kurių vienas / abu tėvai išvykę į užsienį 6 4 3 

Kurių vienas / abu tėvai yra mirę  13 7 14 

Naujokai  4 3 6 

Gaunantys nemokamą maitinimą 32 33 45 

Linkę pažeisti gimnazijos vidaus tvarkos taisykles  14 12 

Nedalyvaujantys popamokinėje veikloje, įskaitant 

NVŠ užsiėmimus 
5 6 10 

 

         Mokinių pavėžėjimo duomenys: 
 

Mokiniai pavežami: 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Gimnazijos autobusu 35 19 19 

UAB „Trakų autobusai“ autobusais 43 42 39 

Paluknio L. Komolovskio gimnazijos autobusu 8 8 7 

 

Materialiniai ištekliai (lėšos, bibliotekos fondas, techninės priemonės, patalpos ir kt.) 

 

          Kabinetai, kuriuose vyksta užsiėmimai, aprūpinti reikiama įranga, priemonėmis. Sudarytos 

palankios sąlygos: suderinti formaliojo ir neformaliojo švietimo tvarkaraščiai, po užsiėmimų 

mokiniai į namus išvežami gimnazijos autobusu ir UAB „Trakų autobusai“ transportu.  

          Bibliotekos fondas, dalykų kabinetai, kitos ugdymo procesui skirtos patalpos, erdvės pagal 

galimybes yra turtinami, tobulinami, atnaujinami, modernizuojami. Tam naudojamos lėšos, skirtos 

ugdymo aplinkai, gautos už projektus / konkursus, pagal LR paramos ir labdaros įstatymą ir kitos. 

 

Metai 2018 2019 2020 

1. Gimnazijai iš viso skirta lėšų: 521 120 Eur 517 800 Eur 600293 eurų 

1.1. moksleivio krepšelio (MK) 380 120 Eur 419 200 Eur 458950 Eur 

1.2. iš MK lėšų kvalifikacijai, IT prekių / 

paslaugų, ūkinio inventoriaus, kt. prekių / 

paslaugų įsigijimui 

9 916 Eur 5 000 Eur 6500 Eur  

2. Kitos lėšos:    

2.1. gautos pagal LR paramos ir labdaros įstatymą 

(kalendorinių metų pabaigos duomenimis)  
716,74 Eur  

 

623,23 Eur 582,97 Eur 

2.2. projektinės, konkursinės, prizų ir pan. 500 Eur 6428,89 Eur* 23095,76 Eur* 
Paaiškinimai:    
2019 m.  
 

2.2. 6428,89 Eur*: 5878,89 eurų ES projektas ,,Mąstau, veikiu, mokausi“; 550 eurų SB lėšos mokinių 

stovyklos organizavimui. 

 

2020 m. 

 

2.2. 23095,76 Eur*: 2442,60 eurų SB lėšos +  13841,40 ES, iš viso: 16284 eurų projektas ,,Kokybės 

krepšelis“; 6111,76 eurų ES ,,Mąstau, veikiu, mokausi“ projektas; 700 eurų SB lėšos projektui „Sportuoju ir 

augu sveikas“. 

3. Bibliotekos fondas (lėšos, egz.):    

3.1. fondo papildymui / atnaujinimui skirtos lėšos 3 400 Eur 4 000 Eur 5 144 Eur 

3.2. vadovėliai (egz.) 3148 2187 2488 

3.3. grožinė literatūra (egz.) 5156 4975 5066 

 

         Trakų r. savivaldybės lėšomis atlikta remonto darbų: 2018 m. – gimnazijos I ir II aukštų, 

laiptinės ir kabinetų remontui –  43 152,01 Eur; 2020 m. – įvažiavimo, automobilių stovėjimo 

aikštelės, pėsčiųjų takų kapitaliniam remontui ir lauko apšvietimo įrengimui – 131 039,21 Eur. 
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V. BENDRA 2020 METŲ VEIKLOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

Kiekybiniai ir kokybiniai ugdymo rodikliai 
 

          Mokinių lankomumas (pusmečių ir metiniai duomenys): 
 

 

Mokslo metai 

 

Pažangumas  

Lankomumas  

Praleistų pamokų skč. 1 mokiniui 

iš viso praleistų  nepateisintų  

 

2017-2018 
I pusmetis 89,9 % 30 8,4 

II pusmetis 93,9 % 34,8 6,6 

Metinis 99,31 % 63,8 10,7 

2018-2019 

I pusmetis 92,6 % 33,1 4,1 

II pusmetis 96,4 % 31,8 4,0 

Metinis 100 % 64,9 8,1 

2019-2020 

I pusmetis 89,2 % 27,9 4,1 

II pusmetis 89,9 % 17,6 1,5 

Metinis 100 % 45,4 4,6 

 

Mokymosi rezultatai. Mokinių pasiekimai ir pažanga 
 

1. Pradinis ugdymas.  
2 klasės rezultatai iš NMPP ataskaitų: 

 

Metai 2018 2019 2020 

Geriausiai įvertintų (priklausančių 3 grupei) 

darbų skč., procentinė dalis 

17 (iš 46) 33 (iš 52) Nevyko 

37 % 63,5 % 

 

4 klasės rezultatai iš NMPP ataskaitų. Aukštesniuosius mąstymo gebėjimus pademonstravusių  

4 klasės mokinių darbų skaičius ir dalis procentais 2018-2020 metais:  
 

Metai 2018 2019 2020 

Aukštesniuoju lygiu įvertintų darbų skč., 

procentinė dalis 
8 (iš 42) 14 (iš 24) Nevyko 

19 % 58,3 % 

 

2. Pagrindinis ugdymas.  

6 klasės rezultatai iš NMPP ataskaitų. Aukštesniuosius mąstymo gebėjimus pademonstravusių 

6 klasės mokinių darbų skaičius ir dalis procentais 2018-2020 metais:  
 

Metai 2018 2019 2020 

Aukštesniuoju lygiu įvertintų darbų skč., 

procentinė dalis 
4 (iš 39) 3 (iš 36) Nevyko 

10,3 % 8,33 % 

 

8 klasės rezultatai iš NMPP ataskaitų. Aukštesniuosius pasiekimus pademonstravusių 8 klasės 

mokinių darbų skaičius ir dalis procentais 2018-2020 metais:  
 

Metai 2018 2019 2020 

Aukštesniuoju lygiu įvertintų darbų skč., 

procentinė dalis 

7 (iš 55) 0 (iš 18) Nevyko 

12,7 % 0 % 



 
 

6 

 

 

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus gavo visi mokiniai. Pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimas (PUPP) 2020 m. nevyko.   

         PUPP trejų metų duomenys: 
 

Mokslo metai 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

II G kl. mokinių skč. ir PUPP dalyvavusių skč. 13 / 13 12 / 12 12 

Lietuvių kalbos ir literatūros teigiami (4-10) 

įvertinimai, jų procentinė dalis  
12  

 92,3 % 

10  

 83,3 % 

– 

Lietuvių kalbos ir literatūros įvertinimų vidurkiai:    

                                       gimnazijos 5,46 5,36 – 

                                       Trakų r. savivaldybės 5,89 5,84 – 

                                       šalies 6,26 6,28 – 

Matematikos teigiami įvertinimai (4-10),  

jų procentinė dalis 
9  

69,2 % 

7  

 58,3 % 

– 

Matematikos įvertinimų vidurkiai:    

                                       gimnazijos 4,4 4,3 – 

                                       Trakų r. savivaldybės 4,4 4,32 – 

                                       šalies 4,74 5,29 – 

 

         Baigiantiems pagrindinio ugdymo programą II G klasės mokiniams organizuotas užsienio 

kalbų pasiekimų patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais, 

pateiktais per duomenų perdavimo sistemą KELTAS. 

         Mokinių užsienio kalbų mokėjimo lygių nustatymo ir lygių pasirinkimo mokantis pagal 

vidurinio ugdymo programą duomenys: 
 

Mokslo 

metai 
Užsienio 

kalba  
Dalyko mokėsi / 

testą atliko (skč.) 
Lygis, į kurį  orientuotasi /  

jį pasiekusių skč. (%) 
III G kl. pasirinkta 

lygis, mokinių skč. 

2017-2018 
Anglų (1-oji) 13 / 13 B1 / 7 (53,8 %) 

B1 - 4 

B2 - 9 

Rusų (2-oji) 13 / 13 A2 / 8 (61,5 %) B1 - 8 

2018-2019 
Anglų (1-oji) 13 / 13 B1 / 9 (69,2 %) 

B1 - 4 

B2 - 9 

Rusų (2-oji) 13 / 12 A2 / 10 (83,3 %) B1 - 8 

2019-2020 
Anglų (1-oji) 12 / 12 B1 / 6 (58,3 %) 

B1 - 8 

B2 - 4 

Rusų (2-oji) 12 / 12 A2 / 9 (83,3 %) B1 - 6 

 

         Testuojant gautas grįžtamasis ryšys apie pagrindinio ugdymo programą baigiančių mokinių 

užsienio kalbų mokėjimo lygius, mokiniams pateiktos rekomendacijos dėl kalbos mokėjimo lygio 

pasirinkimo mokantis pagal vidurinio ugdymo programą.  

 

3. Vidurinis ugdymas. Brandos atestatai įteikti visiems abiturientams. 
2020 m. abiturientai (11) pasirinko laikyti 9-ių dalykų 37 BE: 28 VBE (valstybinius brandos 

egzaminus) ir 9 MBE (mokyklinius brandos egzaminus). Abiturientai laikė 26 VBE (vienam 

vidutiniškai tenka 2,36 VBE). Iš 26 VBE darbų teigiamai įvertinta 20 (vienas VBE laikęs 

abiturientas vidutiniškai išlaikė 1,8 VBE). Iš 9 pagrindinės sesijos MBE darbų visi įvertinti teigiamai 

(8 lietuvių kalbos ir literatūros + 1 menų / dailės). 2020 m. išlaikytų VBE dalis – tik 76,92 %; tai 

mažiausia išlaikytų VBE procentinė dalis gimnazijoje per pastaruosius 3 metus.                   
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         Trejų pastarųjų metų VBE įvertinimų pasiskirstymas pagal pasiekimų lygius:                        
 ` 

                       Metai                              

Lygis 

2018 2019 2020 

Gimnazijoje Rajone Gimnazijoje Rajone Gimnazijoje Rajone 

Iš viso darbų  37 782 36 819 26 602 

Nepatenkinamas  

(1-15 balų) 
3 

8,1 % 

71 

9,08 % 

– 

8,1 % 

71 

9,08 % 
6 

23,08 % 

99 

16,45 % 

Patenkinamas  
(16-35 balai) 

5 
20 % 

250 
34,48 % 

17 
45,9 % 

309 
39,51 % 

9 

34,61 % 

179 

29,73 % 

Pagrindinis  

(36-85 balai) 
17 

68 % 

318 

43,86 % 
17 

45,9 % 

319 

40,79 % 
11 

42,30 % 

236 

39,20 % 

Aukštesnysis  
(86-100 balų) 

3 
12 % 

107 
14,76 % 

0 
0 % 

83 
10,61 % 

0 

0 % 

88 

14,62 % 

Teigiami įvertintų 

VBE darbų skč., jų 

procentinė dalis  

25 675 34 711 20 503 

92,6 % 93,10 % 91,89 % 90,92 % 76,92 % 83,55 % 

              

         2020 m. dalis abiturientų laikė MBE, teigiamai įvertinti visi darbai: lietuvių kalbos ir literatūros 

– 9 (iš jų vienas – pakartotinės sesijos metu), menų (dailės) - 1. Per trejetą metų (2018-2020 m.) 

lietuvių kalbos ir literatūros MBE laikė 24 (68,58 %) abiturientai, išlaikė visi (100 %); menų (dailės) 

MBE –2 (16,66 %) išlaikė abu abiturientai (100 %); technologijų – 2 (15,38 %) abiturientai, išlaikė 

abu (100 %). 

         Trejų pastarųjų metų BE duomenys: 
 

Metai 2018 2019 2020 

Abiturientų skaičius, BE laikiusių skč. 13 / 13  11 / 11 11 / 11  

Iš viso laikyta BE (V, M) / skč. mokiniui 48 / 3,) 42 / 3,8 35 / 3,2 

Bent 1 VBE pasirinkusių mokinių skč. 13 / 100 % 9 / 81,8 % 11 / 100 % 

Laikyta VBE / skč. mokiniui 37 / 2,8 36 / 4 26 / 2,4 

Išlaikyta VBE / skč. mokiniui 34 / 2,) 29 / 3,2 20 / 1,8 

Išlaikytų VBE dalis procentais 91,9 %  80,6 % 76,9 %  

Aukštesnių VBE įvertinimų skč. (70 balų ir daugiau) 3 3 2 

VBE įvertinimų vidurkis (įskaitant neišlaikytus) 36,94 31,89 32,23 

Įteikta brandos atestatų 13 11 11 
 

         Tolimesnės abiturientų veiklos 2018-2020 metais duomenys: 
 

Metai 
Abiturientų 

skč. 

Tęsia mokymąsi Dirba, kt. 
(savanoriai 

ir pan.) 
Iš viso aukštosiose mokyklose profesinėse 

mokyklose universitetinėse neuniversitetinėse 

2018 13 7 / 54 % 3 / 42,9 % 4 / 57,1 % 0 / 0,0 % 6 / 46,0 % 

2019 11 5 / 45,5 % 1 / 20,0 % 4 / 80,0 % 0 / 0,0 % 6 / 54,5 % 

2020 11 5 / 45,5 % 2 / 40,0 % 2 / 40,0 % 1 / 10,0 % 6 / 54,5 % 

 

 Neformalusis švietimas. Mokinių pasiekimai 
 

          Organizuojamas neformalusis švietimas. 2020–2021 m. m. gimnazija neformaliajam švietimui 

skyrė 91,3 % pagal ugdymo planą galimų valandų ( 2018–2019 ir 2019–2020 m. m. - 95,7 %). 
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         1-8, I-IV G klasių mokiniai renkasi įvairių sričių būrelius. Neformaliojo ugdymo būrelių 

pasiskirstymas pagal sritis: 

 

                          Mokslo metai 

Veiklos sritis 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Būrelių skč., % Būrelių skč., % Būrelių skč., % 

Meninių gebėjimų, etninės kultūros ugdymas 6 (41 %)  5 (33,3 %) 4 (30,8 %) 

Kalbinių gebėjimų ugdymas 1 (6,7 %) 1 (6,7 %) 2 (15,4 %) 

Sportinė veikla  3 (20 %)  3 (20 %) 3 (23,1 %) 

Kraštotyrinė veikla, pilietiškumo ugdymas 1 (6,7 %) 2 (13,3 %) 2 (15,4 %) 

Gamtosauginis, ekologinis ugdymas 1 (6,7 %) 2 (13,3 %) 2 (15,4 %) 

IKT (informacinės komunikacinės 

technologijos) 

3 (20 %) 2 (13,3 %) - 

 

          Dalis mokinių (13,09 %) lanko gimnazijoje veikiančius Rūdiškių muzikos mokyklos 

fortepijono ir akordeono skyrius.  

          Rūdiškių muzikos mokyklos skyrius lankantys / baigę mūsų gimnazijos mokiniai: 

 

             Mokinių skč. 
 

Mokslo metai 

Skyriai 

Fortepijono Akordeono Gitaros 

Mokėsi  Baigė  Mokėsi  Baigė Mokėsi  Baigė  

2017-2018 14 - 8 -  

Skyrius nebeveikė 2018-2019 14 2 6 - 

2019-2020 15 2 8 – 

 

          Mokytojai dirbo su gabiais vaikais, ruošdami juos dalykinėms olimpiadoms, meninės raiškos ir 

kitiems konkursams / varžyboms. Dalyvavimo rezultatai: 
 

    Renginiai 
 

Metai 

Rajoniniai Šalies / regiono Tarptautiniai 

Dalyvių skč. Prizininkų, 

laureatų skč. 

Dalyvių 

skč. 

Prizininkų / 

laureatų skč. 

Dalyvių 

skč. 

Prizininkų, 

laureatų skč. 

2018 Renginių, kuriuose dalyvauta, skč. – 33; bendras laimėjimų skč. – 19 

Individualiai 65 6  73  8  30 - 

Komandų 59 /  
7 komandos 

48 /  
5 komandos 

5 / 
1 komanda 

_ _ _ 

2019 Renginių, kuriuose dalyvauta, skč. – 26 ; bendras laimėjimų skč. – 17 

Individualiai 30 5 88 5 41 1 

Komandų 43 /  

6 komandos 

33 / 

4 komandos 

23 / 

2 

komandos  

23 / 

2 komandos 

- - 

2020 Renginių, kuriuose dalyvauta, skč. – 11; bendras laimėjimų skč. – 22 

Individualiai 7 - 84 22 25 5 

Komandų 38 /  

5 komandos 

28 / 

4 komandos 

- - - - 

 

         Gimnazijos ugdymo karjerai centro (UKC) profesijos koordinatorius veiklą organizuoja pagal 

gimnazijos ir savo veiklos planus bei pagal bendradarbiavimo sutartis su kitomis įstaigomis, 

įmonėmis ar organizacijomis. Pagrindinės UKC veiklos kryptys ir renginių apimtis: 

 

       Mokslo metai Veiklų, susijusių su mokinių ugdymu karjerai, kryptys 
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Renginių skč. 

Paskaitos, 

susitikimai  
Išvykos (į įmones, 

parodas, kt. objektus) 
Individualios 

konsultacijos 
Kitos priemonės 

(tyrimai, testai ir pan.) 

2018 11 45 62 2 (49 mokiniai)  

2019 8 28 42 4 (28 mokiniai) 

2020 1 9 26 4 (32 mokiniai)  

       

Mokytojų veikla (metodinė, kvalifikacinė, ugdymo karjerai) 
 

         Gimnazijoje veikia Metodinė taryba ir 6 metodinės grupės (MG):  

 priešmokyklinio ir pradinio ugdymo;  

 kalbinio ugdymo;  

 matematinio ir gamtamokslinio ugdymo; 

 meninio, technologinio ir kūno kultūros ugdymo; 

 socialinio ir dorinio ugdymo; 

 klasių vadovų. 

         MG veiklą planavo ir vykdė pagal vienodus Metodinėje taryboje iškeltus tikslus ir uždavinius. 

Veiklos rezultatai pateikiami MG rengiamose kasmetinėse ataskaitose. Grupių nariai informuoja apie 

vykdomus renginius ir kitokią veiklą gimnazijos, savivaldybės ir partnerių interneto svetainėse, 

rajoninėje ir respublikinėje spaudoje. Informacijos sklaida pateikiama kasmetinėse MG ataskaitose 

gimnazijos Metodinei tarybai. 

          Mokytojų kompetencijos plėtojamos atsižvelgiant į gimnazijos veiklos tikslus. Mokytojų 

atestacijos komisija (MAK) rūpinasi pedagogų kvalifikacijos kėlimu, veda apskaitą. Apskaitos 

duomenys:   
 

Metai 2018 2019 2020 

Iš viso dienų kvalifikacijos tobulinimui  108 133 67 

Vidutiniškai dienų mokytojui 3,9 5,5 2,48 

5 ir daugiau dienų kvalifikacijos renginiuose 

praleidusių mokytojų skaičius, procentinė dalis   

10 

(37,03 %) 

8 

(33 %) 

3 

(11,1 %) 

 

          Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai: ugdymo(si) kokybė, mokinio asmenybės ir savęs 

pažinimo kompetencijų gilinimas ir saugios ugdymosi aplinkos užtikrinimas. 

Projekto „Kokybės krepšelis“ (KK) lėšomis 83,3 % pedagogų dalyvavo 8 val. seminare 

Šiuolaikinės pamokos aspektai remiantis geros mokyklos koncepcija – pirmojoje 40 valandų 

mokymo programos dalyje.  

          2020 m. pedagogai dalyvavo 50-yje seminarų / mokymų (2019 m. – 42):  Mokinių asmeninės 

pažangos matavimas, fiksavimas ir vertinimas, Z kartos ugdymo strategija, Nuotolinis mokymas(is). 

Kaip pasirengti ir kokias priemones pasitelkti į pagalbą?, Mokinio individualios pažangos 

stebėjimas gimnazijoje naudojantis „Eduka klase, Nuotolinis mokymas(is). Kaip pasirengti ir kokias 

priemones pasitelkti į pagalbą?, Kaip organizuoti nuotolinį darbą su Microsoft Office 365? ir kt.  

 2020-12-07 pasirašyta licencinė sutartis dėl teisės naudotis Eduka sistema. 

          Trys gimnazijos pedagogai yra rajono metodinių būrelių pirmininkai. Dvi pedagogės 2020 m. 

vertino kitų švietimo įstaigų darbuotojų, siekiančių aukštesnės kvalifikacinės kategorijos, praktinę 

veiklą. 

 

Priemonės mokinių saugumo užtikrinimui 

 

          Fizinio ir emocinio mokinių saugumo užtikrinimui įvairiatautėje, atviroje, lanksčioje ir  

tolerantiškoje  gimnazijos bendruomenėje kuriamas psichologiškai saugus ir sveikas mikroklimatas. 



 
 

10 

 

Tam panaudojamos prevencinės, sveikatinimo, lytiškumo ugdymo ir kitos veiklos. 
          Nuo 2006 m. vykdoma tarptautinė kvaišalų prevencijos programa „Sniego gniūžtė. Nuo 2007 

m. kasmet iš JAV gaunamas tarptautinis akreditacijos sertifikatas. 2011 m. pradėta vykdyti 

tarptautinė Olweus patyčių prevencijos programa. Tris kartus (2014, 2016 ir 2018 m.) gimnazijoje 

atliktas OPKUS auditas, kurio išvados leido gauti Olweus mokyklos vardą.  

          3-8, I-II G kl. mokinių, patiriančių patyčias 2-3 kartus per mėnesį, procentinė dalis (pateikti 

2011 m., tik pradėjus diegti programą, ir pastarųjų trejų metų Olweus apklausos duomenys): 

 

2011 m.  2018 m. 2019 m. 2020 

Mergaitės Berniukai Mergaitės Berniukai Mergaitės Berniukai Mergaitės Berniukai 

32,4 % 23,3 % 15,8 % 29,2 % 17,5 % 10,6 % Laukiama rezultatų 

Bendrai – 27,5 % Bendrai – 23,3 % Bendrai – 13,8 %  

 

Mokinių saugumo užtikrinimui bendraujama ir bendradarbiaujama su Paluknio L. 

Komolovskio gimnazija, Paluknio seniūnija, Trakų PK, Trakų rajono savivaldybės tarnybomis, 

atsakingomis už vaikų saugumą ir gerovę.  
 

VI. VEIKLOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ PAGAL 2020 METŲ UŽDAVINIUS  

 

          2020 metais gimnazijos išsikeltas tikslas – saugios aplinkos užtikrinimas kokybiško 

ugdymo proceso organizavimui, pilietiškos, patriotiškos asmenybės ugdymui. 

          Uždaviniai: 

          • siekti geresnių mokinių mokymo(si) pasiekimų ir pažangos, užtikrinant saugią aplinką; 

          • ugdyti pilietišką, patriotišką asmenybę, užtikrinant saugią aplinką. 
 

Vykdyto plano 

uždavinys 

Uždavinio įvykdymo pagrindimas 

1. Siekti geresnių 

mokinių mokymo(si) 

pasiekimų ir 

pažangos, užtikrinant 

saugią aplinką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siekiant geresnių mokinių mokymo(si) pasiekimų ir pažangos gimnazijos 

veiklos organizuotos 3-is pagrindinėmis kryptimis: 

 pamokos kokybės gerinimas didinant savivaldumą mokantis; 

 pagalba mokiniui;  

 mokytojų kvalifikacijos kėlimas. 

Pamokos kokybės gerinimui pasinaudota projekto KK teikiamomis 

galimybėmis: 6 mokytojai dalyvavo 4 val. seminare-praktikume Kolegialaus 

grįžtamojo ryšio taikymas pamokos kokybei tobulinti. Rezultatas – realiuoju 

būdu 6 iš 9 (66,7 %) stebėtų pamokų fiksuotas tinkamas savivaldumas 

mokantis, pvz., matematikos pamokoje 8 kl. mokiniai gebėjo išsikelti 

mokymosi tikslus, lietuvių k. ir literatūros pamokoje I G kl. mokiniai – 

savarankiškai pasirinkti užduočių atlikimo būdą; istorijos pamokoje 7 kl. 

mokiniai drąsiai prašė pagalbos, rinkosi užduotis, aptarė ir vertino savo 

mokymąsi.  

Didintas integruotų pamokų, kitų veiklų skaičius naujose erdvėse. Pvz., vyko 

netradicinė istorijos-pilietiškumo pamoka miške „Lietuvos istorijos pėdsakai 

Rūdninkų girioje” (II G kl.); vedamos pamokos kitaip, įskaitant tradicinę 

integruotų pamokų dieną „Aukime sveiki“. 

Formalusis ugdymas papildomas neformaliuoju: pvz., 1-4 kl. pasiūlyta 

tobulinti skaitymo anglų kalba įgūdžius būrelyje „Let’s play English“; 6-8 kl. 

– gilinti geografijos žinias būrelyje „Įdomioji geografija“ ir kt. 

Klasių vadovų duomenimis, 45 % mokinių (7 kl. - 60 %) patys  pasirenka 

užduočių atlikimo būdą, randa reikiamą informaciją, aptaria ir įvertina savo 
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mokymąsi. 

Pusmečiams įpusėjus klasių vadovai su mokiniais, jų tėvais, dalykų 

mokytojais, reikalui esant - su gimnazijos administracija aptaria signalinius 

įvertinimus, numato priemones jų gerinimui. Be to, visi susipažindinami su 

tarpiniais mokymosi pasiekimų gerinimo (MPG) planų įgyvendinimo 

rezultatais.  

Dauguma mokinių geba bendradarbiauti, daugiau kaip pusė pasirenka 

bendradarbiavimą, darbą komandoje / poroje. 2020 m. „IQES online Lietuva“: 

teiginio „Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti“, įvertis vienas 

aukščiausių: mokinių – 3,2; tėvų -3,4. 

2020 m. pagrindiniu ir aukštesniuoju lygiais besimokančių mokinių padaugėjo 

6,0 % (lyginant su 2019 m.), praleistų nepateisintų pamokų sumažėjo daugiau 

nei 10,0 %. 

Pagalba mokiniui. 

Projekto „Kokybės krepšelis“ (KK) lėšomis 6 mokytojai 53 spragų turintiems 

ir gabiems 4-8 kl. mokiniams 2020 m. rudenį pradėjo teikti lietuvių kalbos ir 

matematikos konsultacijas. Be to, pagal ugdymo planą 1-4 kl. mokiniams 

skirta: 1, 3 kl. – po 1 val. lietuvių k., 2 kl. – 1 val. lietuvių k. (skaitymo) ir 

matematikos (gabių vaikų ruošimui konkursams), 4 kl. – 2 val. lietuvių k. ir 

matematikos konsultacijoms.  

Mokiniai informuojami apie mokymosi pažangą, atsiskaitomųjų darbų 

rezultatus ir gauna įvertinimų paaiškinimus. Individualiai pažangai nusistatyti 

naudota skaitmeninė mokymo(si) aplinka „EDUKA klasė“ (projekto KK 

lėšomis įsigytos 55 „Eduka“ licencijos). Žinių patikrinimui pamokos ar 

pamokų ciklo pradžioje ir / ar pabaigoje naudotasi  testavimo programėlėmis, 

internetiniais įrankiais, pvz., „Socrativve”, „Kahoot“ ir kt. Mokytojai 

apklausose pažymėjo, kad mokiniai ir jų tėvai nuolat informuojami apie 

mokymosi pasiekimus, akcentavo, kad pasiteisino trišaliai mokinių mokymosi 

pasiekimų aptarimai.  

VGK (Vaiko gerovės komisija) siuntė tyrimui Trakų r. sav. PPT 6 mokinius 

pakartotiniam, 3 – pirminiam specialiųjų ugdymo(si) poreikių (SUP) 

nustatymui. Spec. pedagogė-logopedė specialiąsias pratybas teikė 41 mokiniui 

(iš jų -19 SUP), pagerėjus iš logopedinio sąrašo išbraukti 5 mokiniai. 

Psichologė 24 mokiniams (iš jų – 18 SUP) teikė 69 konsultacijas, nuotoliniu 

būdu vedė klasės valandėles, pvz., „Kaip suvaldyti pyktį?“ Socialinė 

pedagogė 36 mokiniams (iš jų – 18 SUP) teikė 136 konsultacijas (įskaitant 

nuotolines).  

2020 m. „IQES online Lietuva“ duomenimis, mokytojai padeda pažinti 

mokiniams jų gabumus: mokinių įvertinimo vidurkis – 3,0; tėvų – 3,1; 

mokytojų – 3,4). 70,4 % apklausoje dalyvavusių mokinių atsakė su teiginiu 

„Man sekasi mokytis nuotoliniu būdu“ visiškai sutinkantys ar sutinkantys; 

37,0 % atsakė, kad buvo labiau pastebėti mokymo procese, jiems taikytas 

individualizavimas leido mokytis pasirinktu tempu ir forma.  

Nuolat vyksta mokymo(si) refleksijos, pvz., po lietuvių k. ir matematikos testų 

pildomos įsivertinimo lentelės, aptariamos sėkmės / nesėkmės, kokie 

papildomi darbai reikalingi spragoms šalinti. Atliktos užduotys aptariamos, jas 

galima koreguoti, atlikti pakartotinai. 

Pagal apklausų dėl mokinių poreikių duomenis sudaryta 14 NVŠ programų 

pasiūla.  
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Mokytojų kvalifikacijos kėlimas. 

Mokytojų kvalifikacijos kėlimui pasinaudota projekto KK teikiamomis 

galimybėmis: 21pedagogas dalyvavo 8 val. seminare Šiuolaikinės pamokos 

aspektai remiantis geros mokyklos koncepcija – pirmojoje 40 valandų 

mokymo programos dalyje, 6 mokytojai buvo apmokyti gerinti pamokos 

kokybę 4 val. seminare-praktikume Kolegialaus grįžtamojo ryšio taikymas 

pamokos kokybei tobulinti, gimnazijos IT specialistas apmokė mokytojus 

naudotis projekto lėšomis įsigytu interaktyviu ekranu. 

Dalykinės kompetencijas tobulintos kituose seminaruose / mokymuose, kurie  

įgalino pedagogus daugiau naudoti inovatyvių mokymo(si) metodų ir 

programėlių (pvz., atvirkščios pamokos (flipped classroom) metodas,  

GeoGebra metodas, „Mąstymo žemėlapis“, „Kahoot!“ programėlė).  

Pamokos tikslas ir uždaviniai tapo aiškiau formuluoti, mokytojai tikslingiau 

rinko mokomąją medžiagą, įvairino metodiką, pvz., sudarė mokiniams 

galimybes pamokose tikslingai pasinaudoti mobiliaisiais telefonais, teikė 

mokiniams klausimų pagal Bloomo taksonomiją ir kt. Mokinius imta skatinti 

susieti keletą gebėjimų, pvz., informacijos paiešką, IKT panaudojimo ir 

komunikacinius bei kalbos struktūravimo įgūdžius. organizuoti įvairesnių 

formų mokinių pasiekimų vertinimą. IKT naudojamos daugelyje pamokų, 

pvz., matematikos – programa egzaminatorius.lt.  

Išnaudojamos įvairios edukacinės erdvės. 

Dėl mokinių saugumo tobulintos psichologinės ir vadybinės sričių 

kompetencijos. 

Karantino sąlygomis tapo apsunkintos efektyvios tradicinės tėvų įtraukimo į 

ugdymo procesą formos: Atvirų durų dienos, šeimų užsiėmimai, sporto 

varžybos. 2018 m. Atvirų durų renginyje dalyvavo 35,0 % tėvų (2019 m. – 

29,0 %) , o 2020 m. atviri renginiai neįvyko. 

Tačiau tėvai skatinami stebėti asmeninę mokinio mokymosi pažangą, 

kviečiami dalyvauti jiems skirtuose nuotoliniuose mokymuose ir kt. 

renginiuose, patyčių prevencijos programos Olweus vykdyme. 

 

2. Ugdyti pilietišką, 

patriotišką 

asmenybę, 

užtikrinant saugią 

aplinką.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandžios asmenybės ugdymui plačiai panaudojama kryptinga dalykinė 

integracija, laikantis Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazijos prevencinių ir 

kitų ugdymą papildančių programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos 

aprašo, patvirtinto gimnazijos direktoriaus 2017-08-24 įsakymu Nr. V-127.  

Uždavinio įgyvendinimo kryptys: 

 pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymas; 

 sveikas ir saugus mokymasis, bendravimas. 

Pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymas vyko puoselėjant esamas ir ugdymo 

procese kuriant naujas tradicijos. 

Kasmet (2020 m. – dalis nuotoliniu būdu) vyksta LR valstybinių švenčių 

(Vasario 16-osios, Kovo 11-osios ir kt.), atmintinių dienų (Laisvės gynėjų 

dienos, Pasaulinės sveikatos dienos, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos 

dienos, Gedulo ir vilties diena, kt.) minėjimai, Advento, Užgavėnių ir kt. 

kalendoriniai bei tradiciniai gimnazijos renginiai (Rugsėjo 1-oji, Šimtadienis, 

Brandos atestatų teikimo šventė, kt.). 

5-8, I-II G klasių mokiniai kasmet dalyvauja socialinėje-pilietinėje veikloje. 

Visuomenei naudingas darbas ypač svarbus kuriant socialinius ryšius ir 

palaikant bei dalyvaujant gimnazijos bendruomenės inicijuotuose pokyčiuose, 

nes skatina socialinį solidarumą, pilietinį tautinį aktyvumą, ugdo mokinių 
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pilietiškumo kompetenciją. 

Glaudžiai bendradarbiaujama su Paluknio kaimo biblioteka. Biblioteka 

kviečia gimnazijos bendruomenės narius į literatūrinius, edukacinius 

renginius, vyksta bendri renginiai tiek bibliotekoje, tiek gimnazijoje. 

Dalyvauta Paluknio bibliotekos organizuotose veiklose: 

2020-01-17 renginyje, skirtame poeto, kalbininko A. Baranausko 185-osioms 

gimimo metinėms, dalyvavo I-III kl. mokiniai;  

2020-09-22 susitikime su žymiu gamtos fotografu, ornitologu M. Čepuliu 

dalyvavo 7-8, I G kl. mokiniai. 

2020 m. I-III G kl. mokiniai, kiti gimnazijos bendruomenės atstovai sėkmingai 

talkininkavo tarptautinėje miškininkystės parodoje „Baltijos miškai“. 

Sveikas ir saugus mokymasis, bendravimas. 

Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos vykdomą programą 

Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų 

ugdymo įstaigose  gimnazijos 1-4 kl. mokiniams (nuo 2018 m.) tiekiami 

vaisiai, daržovės bei sultys. 

Saugi edukacinė aplinka užtikrinama bendradarbiaujant su Paluknio 

seniūnijos, Trakų rajono, Lietuvos institucijomis ir švietimo įstaigomis, 

visuomeninėmis organizacijomis:  

• Paluknio seniūnija; 

• Paluknio Longino Komolovskio gimnazija; 

• VšĮ „Trakų švietimo centru“; 

• Trakų PK; 

• Trakų visuomenės sveikatos biuru; 

• Trakų PPT; 

• LJS „Žingsnis“, kuruojančiame tarptautinės kvaišalų vartojimo prevencinės 

programos „Sniego gniūžtė“ įgyvendinimą. 

2020 m. gimnazijoje organizuoti nuotoliniai „Sniego gniūžtės“ (SG) vadovų 

mokymai, gniūžtiečiai dalyvavo ir kituose Lietuvos miestuose vykusiose 

nuotoliniuose SG renginiuose. 

Gimnazija tęsia tarptautinės patyčių prevencinės programos Olweus vykdymą 

ir yra vienintelė triskart Olweus mokyklos vardą gavusi Trakų rajono švietimo 

įstaiga.  

2020 m. „IQES online Lietuva“ duomenimis, teiginio „Per paskutinius 2 

mėnesius iš mokinio mokykloje niekas nesityčiojo“ mokinių įvertis – 3,7; tėvų 

– 3,6.  

Tarptautinės prevencinės programos vykdomos laikantis Trakų r. Paluknio 

„Medeinos“ gimnazijos prevencinių ir kitų ugdymą papildančių programų 

integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašo, patvirtinto gimnazijos 

direktoriaus 2017-08-24 įsakymu Nr. V-127. 

2020-12-08 žurnale „Reitingai“ (2020 m. gruodis – 2021 m. gegužė / Nr. 2 

(14) paskelbta, kad gimnazija pagal vidutinį mokinių standartizuoto 

apibendrinto pasiekimų rodiklio prieauglį nuo 2 iki 4 kl. tarp labiausiai visus 

mokinius „auginančių“ ilgųjų gimnazijų Lietuvoje yra 4-oji. 
 

 

VII. SSGG ANALIZĖ (STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI) 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

Gimnazija pateko tarp mokyklų, turinčių silpną Yra spragų mokytojų ir mokinių įsivertinime. 
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geros mokyklos požymių raišką ir dalyvauja 

projekte „Kokybės krepšelis“. 

Aukšta  gimnazijos administracijos ir  mokytojų 

kvalifikacija. 
Nuolat atliekamas veiklos kokybės įsivertinimas.  
Esant poreikiui koreguojamas ugdymo turinys bei 

procesas. 
Gimnazijoje analizuojamas mokinių adaptacijos 

procesas, įvairiapusis bendruomenės saugumas, 

santykiai ir mikroklimatas. 
Įvairiapusė, visą gimnazijos bendruomenę 

įtraukianti prevencinė veikla, tarptautinių 

prevencinių projektų vykdymas. 

Neformaliojo švietimo, įskaitant VDM (visos 

dienos mokyklą) tobulinimas ir kokybė. 

Didėjanti renginių (olimpiadų, konkursų, projektų 

ir kt.) pasiūla. 
Suteikiamas išsilavinimas, atitinkantis mokinio 

poreikius ir galimybes. 

Gera gimnazijos administracijos vadybinio darbo 

kokybė; skaidri biudžeto tvarkymo sistema. 
IT priemonės efektyviai naudojamos ugdymo 

procese. 
Dirba vaiko gerovės specialistai. 

Veikia savivaldos institucijos ir darbo grupės. 
Bendradarbiavimas su  seniūnijos, rajono, 

Lietuvos bei užsienio institucijomis ir švietimo 

įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis. 
Tradicijų puoselėjimas ir jų įtvirtinimas, aktyvus 

dalyvavimas Paluknio seniūnijos ir Trakų rajono 

kultūriniame gyvenime. 

Gerosios patirties sklaida gimnazijoje, 

savivaldybėje, šalyje – 3 specialistai yra rajono 

mokytojų metodinių būrelių pirmininkai, 1- rajono 

MT valdybos narys. 
Sukurta veiksminga ugdymo karjerai sistema. 
Nuolat atnaujinama materialinė techninė bazė, 

rūpinamasi saugia, estetiška išorine aplinka ir 

teritorija. 

Tobulintinas susitarimų, įpareigojimų 

laikymasis ir vykdymo priežiūra. 

Silpna dalies mokinių mokymosi motyvacija, 

pamokų lankomumas.  
Trūksta patirties dirbant su gabiais vaikais ir 

pritaikant jiems ugdymo turinį. 
Tėvų bendruomenės atskirais klausimais 

pasyvumas. 

Psichologų kaita. 
Neplanuoti renginiai, užsiėmimai, akcijos, 

projektai, kuriuos organizuoja ne gimnazija. 
Trūksta lėšų mokinių ir darbuotojų skatinimo 

sistemos gyvybingumo užtikrinimui. 

Patalpų trūkumas. 
Baldų ir lėšų trūkumas šiuolaikinės dalykinių 

kabinetų įrangos atnaujinimui, mokymosi 

priemonių įsigijimui. 
Nebaigtas saugios ir estetiškos gimnazijos 

aplinkos kūrimas. 

 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

Projekto „Kokybės krepšelis“ teikiamos galimybės 

tobulinti pamokos kokybę, teikti pagalbą mokiniui 

ir didinti mokymosi motyvaciją. 

Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos metodinė ir 

kvalifikacinė parama vienintelei lietuviškai 

mokyklai savivaldybės pakraštyje. 
Paluknio vaikų lopšelio-darželio grupės 

perpildytos, gyventojų skaičius ir gimstamumas 

seniūnijoje nuolat auga. Sprendžiant šią problemą, 

siekiama gimnazijoje įkurti ikimokyklinio ugdymo 

Dažnai besikeičiantys švietimą 

reglamentuojantys  teisės aktai. 
Politiniai pokyčiai respublikoje ir rajone, 

įtakojantys sprendimus švietimo srityje. 
Mokytojų teisinio saugumo silpnėjimas. 
Švietimo finansavimo tvarkos kaita. 
Konkurencija tarp mokyklų dėl klasių krepšelių 

lėšų. 
Mišri kalbinė dalies mokinių gyvenamoji  

aplinka. 
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grupę. 
Nuo Paluknio iki Vilniaus m. ribos pagal Vilniaus 

m. plėtros iki 2025 m. koncepciją liks tik 1,5 km. 

Koncepcija tarp kitų krypčių numato sostinės 

plėtrą pietvakarių kryptimi - tai atveria Palukniui 

palankias ekonomines ir demografines 

perspektyvas. 
Gimnazija pajėgi tobulinti: 

 ugdymo diferencijavimą, suasmeninimą, 

individualizavimą; 
 pamokos vadybą, ypač pamatuojamo pamokos 

uždavinio formulavimą;   
 vertinimą ugdymui; 

 gimnazijos savivaldos institucijų darbą; 
 tęsinių prevencinių programų vykdymą;  

 socialinės-pilietinės veiklos pasiūlą. 

Gimnazija gali gerinti: 
 NMPP, BE, PUPP ir kitų mokinių žinių 

patikrinamųjų darbų rezultatų panaudojimą 

ugdymo kokybei; 
 (įsi)vertinimo pagrindu ugdomųjų, projektinių 

veiklų planavimą ir įgyvendinimą; 

 bendruomenės grupių (mokinių, darbuotojų, 

tėvų) įtraukimą į gimnazijos veiklas; 

 materialinę bazę pa(si)naudojant ES parama, 

SB, MK, projektinėmis, 1,2 % pajamų 

mokesčio lėšomis, konkursų prizais, 

tikslinėmis dotacijomis; 
 tėvų į(si)traukimą į ugdymo procesą. 

Didėjantis socialinės pagalbos reikalingų šeimų 

skaičius. 

Mažėjanti mokinių mokymosi motyvacija. 

Prastėjanti mokinių sveikata. 
Virtualios aplinkos įtaka mokinio mąstymui ir 

elgsenai. 
Žalingi dalies vaikų tėvų įpročiai.  
Menka pilietinė patriotinė dalies šeimų 

savimonė.                           

 

VIII. IŠVADA 

 

Gimnazijos veiklos ir jas reglamentuojančių, dokumentų analizė rodo, kad iš esmės 2020 metų 

veiklos planas įvykdytas. 

 

IX. GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 2021 METAMS 
 

Tikslas – ugdymo kokybės gerinimas, dialogu sprendžiant nuotolinio ugdymo(si) metu 

iškilusias problemas ir tęsiant visapusiškos, patriotiškos asmenybės formavimą. 
          

Uždaviniai: 

 gerinti dalykinių kompetencijų ugdymo kokybę; 

 plėtoti bendrąsias mokinių kompetencijas; 

 tobulinti bendruomenės ir partnerių įtraukimą į mokinių kompetencijų plėtrą. 
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X. TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS 2021 METAMS 
 

TIKSLAS – KOKYBIŠKAS UGDYMAS, DIALOGU SPRENDŽIANT NUOTOLINIO UGDYMO(SI) METU IŠKILUSIAS PROBLEMAS IR 

TĘSIANT VISAPUSIŠKOS, PATRIOTIŠKOS ASMENYBĖS FORMAVIMĄ. 
 

1 uždavinys. Tobulinti pamokos kokybę plėtojant savivaldaus mokymo(si) įgūdžius. 

Įgyvendinimo kryptis Įgyvendinimo priemonės Laukiami rezultatai Atsakingi asmenys Lėšos, ištekliai 

Analize grįstas ugdymo 

planavimas, koregavimas 

(esant reikalui), 

organizavimas. 

Mokinių pasiekimų analizės 

(NMPP, PUPP, BE, kt.) 

analizės. 

Visų pasiekimų analizės 

pagrįs visų planų realumą / 

tikslingumą.  

Administracija, Gimnazijos 

taryba, MT (metodinė taryba), 

MG (metodinės grupės). 

Žmogiškieji ištekliai. 

Formaliojo ir neformaliojo 

ugdymo, individualūs 

vidurinio ugdymo planai ir 

tvarkaraščiai. 

  

Planai ir tvarkaraščiai sudarys 

sąlygas ir motyvuos geresnį 

dalykų mokymąsi ir 

lankomumą, gerins 

suasmeninimo strategijas, 

dalykines kompetencijas. 

Planų koregavimas kintant 

klasės, gimnazijos ar aplinkos 

poreikiams.  

Socialinis mokinių saugumas. 

Kontekstualus, sąryšingas ir 

pagrįstas ugdymo planavimas. 

Organizavimo kokybę 

užtikrins administracijos 

priežiūra, MT ir Gimnazijos 

tarybos dalyvavimas.  

Pagalba mokantis ir 

skatinimas. 

Konsultavimas pagal  mokinių 

poreikius ir gebėjimus 

(mokymosi gebėjimus (SUP, 

gabūs ir kt.), gimnazijos 

veiklos prioritetus, vykdomus 

projektus). 

  

Tobulės gebėjimai nusistatyti 

ir ieškoti pagalbos mažinant 

individualias mokymosi 

spragas, tarp jų – ir dėl 

nuotolinio mokymo(si). 

Mokiniams bus teikiama 

individualizuota pagalba. 

Dalykų mokytojai, IT 

specialistas, VGK. 

Žmogiškieji ištekliai, MK ir 

projekto KK lėšos. 
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Gerės savivaldaus darbo 

įgūdžiai. 

 

Socialinio mokinių saugumo 

užtikrinimas ugdomosiose 

veiklose. 

Tarptautinė patyčių 

prevencijos programa Olweus, 

dalyvavimas LJS „Žingsnis“ ir 

gimnazijos partnerių (Trakų 

PK, PPT, Paluknio seniūnijos 

ir kt.) veiklose. 

Bus užtikrintas mokinių 

saugumas, gerės gimnazijos 

įvaizdis, mokinių 

pasitenkinimas gimnazija, jų 

aktyvumas pozityviose 

veiklose.    

Administracija, VGK, klasių 

vadovai, dalykų mokytojai, 

Olweus koordinacinis 

komitetas. 

Žmogiškieji ištekliai, MK, SB 

ir partnerių lėšos. 

2 uždavinys. Plėtoti gimnazijos bendruomenės įsitraukimą ir partnerių galimybių panaudojimą mokinių kompetencijų gerinimui. 
 

Pedagogų profesinių 

kompetencijų tobulinimas, 

siekiant pamokos kokybės ir 

savivaldaus mokymo(si) 

plėtros. 

 

Seminarai / mokymai, 

projektai, paskaitos, 

konferencijos. Mokytojų 

atestacija. 

Gerės mokinių savivaldaus 

darbo įgūdžiai, daugės 

šiuolaikinių pamokų. 

Administracija, mokytojų 

atestacinė komisija (MAK), 

MT, MG, pedagogai. 

 

Žmogiškieji ištekliai, MT, 

MK ir projekto KK lėšos. 

Mokytojų praktinis patirtinis 

mokymasis. 

Atviros pamokos, pranešimai 

(įvairaus lygio konferencijose, 

MG susirinkimuose, kt.), kt. 

metodinė veikla. 

Bus pasidalyta sukaupta 

gerąja patirtimi ir / arba ji 

perimta įgyjant reikiamų 

kompetencijų. 

 

3 uždavinys. Tobulinti reikiamą materialinę bazę ir įvairinti ugdomąsias aplinkas siekiant ugdymosi kokybės. 

Racionalus ugdomųjų aplinkų 

ir optimalus įgalinančios 

mokytis gimnazijos 

materialinės bazės 

panaudojimas ir atnaujinimas. 

 

Patalpų naudojimo 

tvarkaraščiai, poreikių 

naujoms erdvėms, 

priemonėms ir ištekliams 

analizė ir lėšų paieška 

(dalykiniai projektai, kt.). 

Patalpos bus naudojamos 

pagal tvarkaraščius. Ištekliai 

atnaujinami planingai ir 

tikslingai. Bus sudarytos 

galimybės taikyti įvairesnes 

mokymo(si) strategijas, 

tobulinti savivaldų mokymąsi, 

Administracija, Gimnazijos 

taryba, MT, MG, pedagogai. 

Žmogiškieji ištekliai, MT, 

MK ir projekto KK lėšos. 
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įvairinti ir turtinti mokomąsias 

aplinkas. 

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

Plano įgyvendinimą užtikrina gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkiui, Metodinės tarybos pirmininkė. Už 

plano vykdymą atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, steigėjui ar steigėjo įgaliotai institucijai.  
 

_________________________________ 
 

 PRITARTA 
Gimnazijos tarybos posėdžio nutarimu  

(2021 m. vasario 9 d. protokolas Nr. 2) 
 


