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PATVIRTINTA 
Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazijos 

direktoriaus 2022 m. sausio 31 d.  
įsakymu Nr. V1-11 

 

 

I SKYRIUS 

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 2022 

metams, nustato priemones jiems įgyvendinti. Planą rengė 6 asmenų darbo grupė (gimnazijos 

direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. V1-132 „Dėl darbo grupės veiklos planui 2022 

m. parengti sudarymo“). 
            3. Plano įgyvendinimo trukmė: 2022 metų sausis – 2022 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, projektų, pajamų mokesčio, 

partnerių / rėmėjų ir kt. 
4. Planas parengtas atsižvelgus į gimnazijos: 

 strateginį planą 2021–2023 metams (direktoriaus 2021-03-01 įsakymas Nr. V1-11); 
 išorinio vertinimo ataskaitą (Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (NMVA / dabar 

NŠA) 2018-06-05 ataskaita Nr. A-66); 

 „Kokybės krepšelio“ projekto veiklos tobulinimo planą 2021-2022 mokslo metams 

(direktoriaus 2021-09-29 įsakymas Nr. V1-96); 

  „Kokybės krepšelio“ projekto veiklos tobulinimo ataskaitą (2021-08-26); 
 įsivertinimo ir pažangos 2021 metų ataskaitą; 

 mokinių ir tėvų 2021 m. apklausos metu naudotų švietimo portalo emokykla.lt skyrelio 

Mokyklos veiklos įsivertinimas  klausimynų rezultatus; 

 2021 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.  

6. Plano tikslas – telkti gimnazijos bendruomenę švietimui keliamų uždavinių įgyvendinimui,  

veiklos prioritetu laikant kokybišką vystymosi kryptį. 

 

II SKYRIUS 

GIMNAZIJOS RESURSAI 
 

Žmogiškieji ištekliai (vadovai, darbuotojai ir ugdytiniai) 
 

Vadovai 
 

 Direktorius – Vytautas Gustas, II vadybinė kategorija 
 

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Vitalija Dovydėnienė, II vadybinė kategorija 
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Darbuotojai  
 

Metai (rugsėjo 1 d. duomenimis) 2019 2020 2021 

1. Bendras darbuotojų skaičius 36 38 40 

1.1. Pedagoginiai darbuotojai 26 28 30 

1.1.1. iš jų - pagalbos vaikui specialistai (socialinė 

pedagogė, spec. pedagogė-logopedė) 
1 2 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 25 27 29 

1.2.1. metodininkų 7 7 7 

1.2.2. vyr. mokytojų  14 14 14 

1.2.3. mokytojų 4 6 8 

1.3. Pedagoginių darbuotojų amžiaus vidurkis 45 m. 47,2 m. 47,9 m. 

1.4. Techniniai darbuotojai 10 10 10 

 

Ugdytiniai 

 

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

duomenimis): 

 

Klasės /grupės 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Komplektų Mokinių Komplektų Mokinių Komplektų Mokinių 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupė (PUG) 
1 18 1 14 1 18 

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

5–8 klasės 4 45 (11) 4 45 (12) 4 48 (12) 

I–II G klasės 2 21 (10) 2 24 (12) 2 28 (14) 

III–IV G klasės 2 21 (10) 2 18 (9) 2 20 (10) 

Iš viso 13 157 13 157 13 166 

    

      Socialinio paso duomenys apie mokinius: 

 

                                               Mokslo metai  

Socialinis mokinių apibūdinimas  
Mokinių skaičius                                       

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Specialiųjų ugdymo(si) poreikių (SUP) 18 19 21 

Iš daugiavaikių šeimų  41 48 56 

Globojami  9 9 12 

Kurių vienas / abu tėvai išvykę į užsienį 4 3 1 

Kurių vienas / abu tėvai yra mirę  7 14 12 

Naujokai  3 6 9 

Gaunantys nemokamą maitinimą 33 45 63 

Linkę pažeisti gimnazijos vidaus tvarkos taisykles 14 12 14 

Nedalyvaujantys popamokinėje veikloje, įskaitant 

NVŠ užsiėmimus 
6 10 15 
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         Mokinių pavėžėjimo duomenys: 
 

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

Gimnazijos autobusu 15 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.) 
 

Metai 2020 2021 2022 

1. Gimnazijai iš viso skirta MK ir SB lėšų: 600 293 Eur  650 840 Eur 708 930 Eur 

1.1. moksleivio krepšelio (MK) 458 950 Eur 481 540 Eur 556 030 Eur 

1.2. savivaldybės biudžeto (SB) 141 343 Eur 169 300 Eur 152 900 Eur 

1.3. skirta kvalifikacijai, IT prekių / 

paslaugų, ūkinio inventoriaus, kt. prekių / 

paslaugų įsigijimui 

6 500 Eur MK 

 

5 840 Eur MK 

28 480 Eur SB 

 

14 530 Eur MK 

30 000 Eur SB 

 

2. Kitos lėšos:    

2.1. gautos pagal LR paramos ir labdaros 

įstatymą (1,2 %; metų pabaigos duomenimis)  
582,97 Eur 

(už 2019 m.) 

588,35 Eur 

(už 2020 m.) 

 

(už 2021 m.) 

2.2. projektinės, konkursų, prizų, rėmėjų, kt. 23 095,76 Eur* 15 762,00 Eur* 13 242 Eur* 
Paaiškinimai:    

 

2020 m. 

 

23 095,76 Eur*: 16 284,00 Eur NŠA projektas ,,Kokybės krepšelis“ (2 442,60 Eur SB + 13 841,40 Eur ES);  

6 111,76 Eur ES projektas ,,Mąstau, veikiu, mokausi“; 700,00 Eur SB lėšos projektui „Sportuoju ir augu 

sveikas“. 

2021 m. 

15 762,00 Eur*: 12 481,00 Eur NŠA projektas ,,Kokybės krepšelis“; 1036,00 Eur VŠĮ ,,Grunto valymo 

technologijos“ parama projektui  ,, Pamokos gamtoje – inovatyvus ir integralus moksleivių ugdymas“;  

1 000,00 Eur SB lėšos programai „Vasara su futbolu“; 145,00 Eur UAB ,,Euroautomatai“ parama; 1100,00 

Eur Tautos fondo parama.              

2022 m. 
 

13 242,00 Eur*: 13 242,00 Eur NŠA projektas ,,Kokybės krepšelis“. 

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.) 3 148 2 187 2 488 

3.3. grožinė literatūra (egz.) 5 156 4 975 5 066 

      

  Bendras naudojamų patalpų plotas – 1755 m
2
. Jis per pastaruosius trejus metus nekito.  

Mokymui(si) skirtos patalpos: 16 mokomųjų kabinetų, iš jų 7 – pirmame aukšte, 9 – antrame 

aukšte; kitos patalpos: direktoriaus, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, raštinės vedėjos, vyr. 

finansininkės kabinetai, mokytojų kambarys, biblioteka, sporto salė. Turimos techninės priemonės: 

stacionarūs kompiuteriai – 46, nešiojami kompiuteriai – 19, planšetinis kompiuteris – 1, 

multimedijos projektoriai – 12, fotoaparatai – 2, dinaminiai mikrofonai su stovais – 4, garsinimo 

aparatūros komplektas (kolonėlė, pultas, laidai ir stovai), sceninis pianinas – 1, spausdintuvai – 6, 

skeneriai – 2, interaktyvios lentos – 1, skalbimo mašina – 1. 
 

 

 

 

 

 



 
 

5 

 

III SKYRIUS 

BENDRA 2021 METŲ VEIKLOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

Kiekybiniai ir kokybiniai ugdymo rodikliai 

 

          Mokinių pažangumas, lankomumas (pusmečių ir metiniai duomenys): 
 

 

Mokslo metai 
 

Pažangumas  
Lankomumas  

Praleistų pamokų skč. 1 mokiniui 

iš viso praleistų  nepateisintų  

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 

2020-2021 

I pusmetis 88,8 % 15,7 4,8 

II pusmetis 97,9 % 5,81 3,5 

Metinis 99,3 % 21,4 8,2 

 

         Mokymosi rezultatai. Mokinių pasiekimai ir pažanga: 
 

         Pradinis ugdymas. 2019 m. NEC pateiktos NMPP ataskaitos rodo, kad gimnazijos  

2 klasės mokiniams geriausiai sekėsi skaitymo ir rašymo (kalbos sandaros pažinimo) užduotys: net 

18 darbų (34,6 %) pagal pasiektus rezultatus priskirti 3 grupei (5-10 decilių), o vidutiniškai surinktų 

taškų dalis iš skaitymo – 84,8 %, iš rašymo (kalbos sandaros pažinimo) – 81,9 %. 

3 grupei (5-10 decilių) priskirtų 2 klasės mokinių visų dalykų darbų skaičius ir dalis 

procentais per pastaruosius trejetą metų:  
 

Metai 2019 2020 2021 

Geriausiai įvertintų (priskirtų 3 grupei) darbų 

skč., procentinė dalis 
33 (iš 52) 
63,5 % 

Patikra nevyko Patikra nevyko 

 

Tobulintinos sritys 2 klasėje – matematika ir rašymas (teksto kūrimas). 

Visi 4 klasės mokiniai gavo pradinio išsilavinimo pažymėjimus.  

4 klasės mokiniams geriausiai sekėsi NMPP matematikos ir pasaulio pažinimo užduotys: iš 12 

darbų aukštesniuoju lygiu įvertinti 9 darbai (75 %), pagrindiniu lygiu – 3 darbai (25 %). Iš 

matematikos ir pasaulio pažinimo nėra darbų, įvertintų patenkinamu ar nepatenkinamu lygiais. 

Vidutiniškai surinktų taškų dalis iš matematikos – 90 %, iš pasaulio pažinimo – 85,6 %.  
Tobulintinos sritys 4 klasėje – rašymas ir skaitymas.  
Aukštesniuosius mąstymo gebėjimus pademonstravusių 4 klasės mokinių darbų skaičius ir 

dalis procentais 2019 metais:  

 

Metai 2019 2020 2021 

Aukštesniuoju lygiu įvertintų darbų skč., 

procentinė dalis 
14 (iš 24) 
58,3 % 

Patikra nevyko Patikra nevyko 

 

Pagrindinis ugdymas. 2019 m. NEC duomenimis, 6 klasės mokiniams geriausiai sekėsi 

NMPP matematikos ir skaitymo užduotys - iš 24 darbų aukštesniuoju lygiu įvertinti 3 darbai 
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(12,5 %), pagrindiniu – 11 (45,8 %), patenkinamu – 7 (29,2 %), nepatenkinamu – 3 (12,5 %): 

vidutiniškai surinktų taškų dalis iš skaitymo – 50,6 %, iš matematikos - 47,7 %.  

Aukštesniuosius mąstymo gebėjimus pademonstravusių 6 klasės mokinių darbų skaičius ir 

dalis procentais 2019 metais:  
 

Metai 2019 2020 2021 

Aukštesniuoju lygiu įvertintų darbų skč., 

procentinė dalis 
3 (iš 36) 

8,33 % 

Patikra nevyko Patikra nevyko 

 

Tobulintina sritis 6 klasėje – rašymas. Net 5 darbai (41,7 %) iš šios srities įvertinti 

nepatenkinamu lygiu. Vidutiniškai iš rašymo surinktų taškų dalis – 40,4 %. 

8 klasės mokiniai atliko bandomuosius elektroninius NMPP (el. NMPP2019) iš matematikos 

ir gamtos mokslų. 3 mokiniai (33,3 %) iš abiejų dalykų pademonstravo aukštesniuosius vidutinius 

pasiekimus – jie priskirti 3 grupei. Darbų, priskirtų 4 grupei (aukštesniųjų pasiekimų), nebuvo. 

Pasiekimų įvertinimų MTT taškais vidurkis iš matematikos – 419, iš gamtos mokslų – 454. 

Aukštesniuosius pasiekimus pademonstravusių 8 klasės mokinių darbų skaičius ir dalis 

procentais 2019 metais:  
 

Metai 2019 2020 2021 

Aukštesniuoju lygiu įvertintų darbų skč., 

procentinė dalis 
0 (iš 18) 

0 % 
Patikra nevyko Patikra nevyko 

 

2021 m. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus gavo visi mokiniai. 
         Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 10 mokinių (100 %).  

         Lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimo rezultatai: teigiamų įvertinimų skaičius - 8 

(80,0 %), surinktų taškų vidurkis – 38,4 (iš 80 galimų); įvertinimų vidurkis – 4,9; įvertinimų 

pasiskirstymas pagal lygius: nepatenkinamas – 2 / 20,0 % (2019 m. – 2 / 16,7 %; 2018 m. – 1 / 

7,7 %); patenkinamas – 5 / 50,0 % (2019 m. – 5 / 41,7 %); pagrindinis – 3 / 30,0 % (2019 m. – 3 / 

25,0 %; 2018 m. - 46,2 %); aukštesnysis – 0 / 0,0 % (2019 m. – 2 / 16,7 %; 2018 m. – 0,0 %). 

         Matematikos pasiekimų patikrinimo rezultatai: teigiamų įvertinimų skaičius – 6 / 60,0 %; 

surinktų taškų vidurkis - 16,8  (iš 45 galimų); įvertinimų vidurkis – 4,2; įvertinimų pasiskirstymas 

pagal lygius: nepasiektas patenkinamas – 4 / 40,0 % (2019 m. – 5 / 41,7 %; 2018 m. – 30,8 %); 

patenkinamas – 4 / 40,0 % (2019 m. – 4 / 33,3 %; 2018 m. - 38,5 %);  pagrindinis – 1 / 10,0 % 

(2019 m. – 3 / 25,0 %; 2018 m. - 30,8 %); aukštesnysis – 1 / 10,0 % (2019 m. – 0 / 0,0 %; 2018 m. - 

0,0 %). 

         PUPP trejų metų duomenys: 
 

Mokslo metai 2018–2019 2019–2020 2020–2021 

II G kl. mokinių / PUPP dalyvavusių skč. 12 / 12 10 / 0 10 / 10 

L
ie

tu
v
ių

 k
al

b
a 

ir
 l

it
er

at
ū
ra

 

Teigiami įvertinimai (4-10),  

jų procentinė dalis  
10  

 83,3 % 

PUPP nevyko 8  

 80 %     

Įvertinimų vidurkiai:    

gimnazijos 5,46 – 4,9 

Trakų r. savivaldybės 5,84 – 6,13 

Lietuvos  6,28 – 6,5 

M
at

em
at

ik
a 

Teigiami įvertinimai (4-10),  

jų procentinė dalis 
7  

 58,3 % 

PUPP nevyko 6  

 60 %     

Įvertinimų vidurkiai:    

gimnazijos 4,3 – 4,2 

Trakų r. savivaldybės 4,32 – 5,7 

Lietuvos  5,29 – 6,12 
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         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. pasirinktas 

lygis, mokinių skč. 

2018-2019 
Anglų (1-oji) 12 / 12 B1   7 / 58,3 % 

B1 – 5 

B2 – 3 

Rusų (2-oji) 12 / 12 A2  10 / 83,3 % B1 – 5 

2019-2020 
Anglų (1-oji) 11 / 10 B1 7 / 70,0 % 

B1 – 3 

B2 – 7 

Rusų (2-oji) 11 /11 A2 9 / 79,2 % B1 – 7 

2020-2021 
Anglų (1-oji) 10 / 10 B1 5 / 50,0 % 

B1 – 5 

B2 – 5 

Rusų (2-oji) 10 / 10 A2 8 /  80 % B1 – 4 

 

         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 7 abiturientams, nors mokėsi 8 (1 mokiniui 

neleista laikyti brandos egzaminų). 

2020-2021 m. m. 8 abiturientai pasirinko laikyti 7 dalykų 17 valstybinių brandos egzaminų 

(VBE) ir 3 dalykų 7 mokyklinius brandos egzaminus (MBE) – iš viso 9 dalykų 24 BE. Pagrindinės 

sesijos metu 7 abiturientai laikė 21 brandos egzaminą: 14 VBE (1 mokiniui dėl nepatenkinamų 

metinių įvertinimų neleista laikyti), 7 MBE. Išlaikyti visi egzaminai (100 %). Kandidatui 

vidutiniškai tenka po 3 laikytus / išlaikytus BE, iš jų –  2,8 VBE.  

         Trejų pastarųjų metų BE duomenys: 
 

Metai 2019 2020 2021 

Abiturientų skaičius, BE laikiusių skč. 11 / 11 11 / 11  8 / 7 

Iš viso laikyta BE (V, M) / skč. mokiniui 42 / 3,8 35 / 3,2 21 / 3 

Bent 1 VBE laikiusių mokinių skč. 9 / 81,8 % 11 / 100 % 5 / 71,4 % 

Laikyta VBE / skč. mokiniui 36 / 4,2 26 / 2,4 14 / 2,8  

Išlaikyta VBE / skč. mokiniui 29 / 3,2 20 / 1,8 14 / 2,8 

Išlaikytų VBE dalis procentais 80,6 % 76,92 %  100 % 

70-ies ir aukštesnių balų VBE įvertinimai (skč.) 3 2 4 

VBE įvertinimų vidurkis (įskaitant neišlaikytus) 31,89 32,23 47,64 

Įteikta brandos atestatų 11 11 7 

                 

         VBE įvertinimų pasiskirstymas pagal pasiekimų lygius:                        
 ` 

                       Metai                              

Lygis 
2019 2020 2021 

Gimnazijoje Trakų r. Gimnazijoje Trakų r. Gimnazijoje Trakų r. 

Iš viso darbų  36 819 26 602 14 611 

Nepatenkinamas  
(nesiekia 16 balų) 

7 

19,4 % 

 

12,45 % 

6 

23,08 % 

99 

16,45 % 

0 

0 % 

 

8,4 % 

Patenkinamas  15  9 179 6  
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(16-35 balai) 41,7% 34,26 % 34,61 % 29,73 % 42,85 % 33,11 % 

Pagrindinis  

(36-85 balai) 

13 

36,1 % 
 

41,01 % 

11 

42,30 % 

236 

39,20 % 

6 

42,85 % 

 

44,71 % 

Aukštesnysis  
(86-100 balų) 

1 

2,8 % 
 

10,25 % 

0 

0 % 

88 

14,62 % 

2 

14,28 % 

 

13,78 % 

Teigiamai įvertintų 

VBE darbų / jų 

procentinė dalis 

29  20 503 14  

80,6 % 87,55 % 76,92 % 83,55 % 100 % 91,6 % 

              

  Geriausi 2021 m. laikytų VBE įvertinimų vidurkiai: biologijos – 77; anglų kalbos – 67,7; 

rusų kalbos – 59. 

           2021 m. VBE rezultatai yra geriausi per pastaruosius trejus metus: išlaikyti visi egzaminai, 

bendras įvertinimų vidurkis – 47,64 (2019 m. – 31,9; 2020 m. – 32,2); išlaikytų VBE dalis 8,4 % 

didesnė  už Trakų rajone išlaikytų VBE dalį. 

           2021 m. mokyklinių BE rezultatai pagal dalykus: 

 

Dalykas 

Gimnazijoje Trakų r. Lietuvoje 

Kandidatų skč. / % Įvertinimų 

vidurkis 

Išlaikiusių dalis %  

(pagrindinėje sesijoje) Laikiusių Išlaikiusių 

Lietuvių k. ir literatūra 4 4 / 100 % 4,3 97,01 % 94,3 % 

Menai (dailė / muzika) 1
d
 1 / 100 % 10 100 % 100 % 

Technologijos 2 2 / 100 % 9  100 % 99,71 % 

 

         Tolimesnės abiturientų veiklos 2019-2021 metais duomenys: 

 

Metai 
Abiturientų 

skč. 

Tęsia mokymąsi Dirba, kt. 
(savanoriai 

ir pan.) 
Aukštosiose mokyklose Profesinėse 

mokyklose 
Iš viso 

universitetinėse neuniversitetinėse 

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

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

2021 7 1 / 20 % 3 / 60 % 1 / 20 % 5 / 71,4 % 2 / 28,6 % 

 

Neformalusis švietimas. Mokinių pasiekimai 
 

         Gimnazija neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) veikloms  panaudojo 22 val. iš 24 galimų 

(91,67 %). Išplėsta būrelių pasiūla (2018-2019 ir 2019-2020 m. m. gimnazijoje veikė 12 būrelių, 

2021-2022 m. m. – 16 būrelių), būrelius lanko daugiau mokinių (2018-2019 m. m. – 73,76 % mok., 

2020-2021 m. m. - 80,28 %  mok.). 2021-2022 m. m. veikia 4 nauji būreliai: 1-4 kl. - lavinamųjų 

žaidimų, informacinių technologijų, anglų kalbos, 5-8 kl. - fotografijos.  
         NVŠ valandų paskirstymas (jų procentinė dalis) pagal užsiėmimų pobūdį: meniniai – 7 val. 

(31,8 %), kalbiniai – 2 val. (9,09 %), technologiniai – 2 val. (9,09 %), gamtamoksliniai – 2 val. 

(9,09 %), IKT –  3 val. (13,6 %), sporto, sveikos gyvensenos – 3 val. (13,6 %), socialinių mokslų – 

1 val. (4,54 %), kt. pobūdžio – 1 val. (4,54 %). 
         NU veiklomis, užtikrindama tinkamą ir saugią edukacinę aplinką, gimnazija siekia plėtoti 

mokinių intelektualines ir kūrybines galias (pvz., mokytojai nuotoliniuose kursuose išmokus 

naudotis nuotraukų redaktoriais, to mokomi pradinukai būrelyje „Kieti riešutėliai“). Pagerėjo 

kūrybinių darbų (technologijų, dailės ir kt.) kokybė: 2018 m. 4 mokiniai tapo prizininkais, laureatais 

rajoniniuose ir respublikiniuose dailės bei technologijų konkursuose. Pagerėjo dalies mokinių 

mokymosi rezultatai (pvz., 2 mokiniai dalyvavo tarptautinės anglų kalbos „Kings“ olimpiados 
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finale ir pateko į superfinalą). Ryškūs pasiekimai sporto srityje: rajoninėse varžybose / rungtynėse 

individualiai laimėtos 4 prizinės vietos, įvairaus amžiaus grupių / komandų iškovotos 5 prizinės 

vietos. 
         NVŠ būreliai:  

 1-4 klasių mokiniams – 6 būreliai (37,5 %), juos lanko 90,48 % pradinukų;  

 5-8 klasių mokiniams – 6 būreliai (37,5 %), juos lanko 81,63 % mokinių; 
 I-II G klasių mokiniams – 5 būreliai (31,25 %), juos lanko 61,54 % mokinių; 
 III-IV G klasių mokiniams – 2 būreliai (12,50 %), juos lanko 41,67 % mokinių. 

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

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

mokiniai į namus išvežami mokykliniu autobusu ir UAB „Trakų autobusai“ transportu.  
         Dalis mokinių (13,09 %) lankė gimnazijoje veikiančius Rūdiškių muzikos mokyklos 

fortepijono ir akordeono skyrius (skyriai veikia nuo 2012-2013 m. m.).  

         Rūdiškių muzikos mokyklos Paluknio skyrių lankantys / baigę mūsų gimnazijos 

mokiniai: 

 

             Mokinių skč. 
 

Mokslo metai 

Skyriai 

Fortepijono Akordeono 

Mokėsi  Baigė  Mokėsi  Baigė 

2018-2019 14 2 6 - 

2019-2020 15 2 8 - 

2020-2021 13 - 10 - 

 

        Mokytojai dirbo su gabiais vaikais, ruošdami juos dalykų olimpiadoms, konkursams / 

varžyboms.  

         Dalyvavimo ir pasiekimų rajono, regiono, šalies ar tarptautiniuose renginiuose 

rezultatai: 

 

     Renginiai 

 

 

Metai 

Rajoniniai Šalies / regiono Tarptautiniai 

Dalyvių skč. Prizininkų / 
laureatų skč. 

Dalyvių 

skč. 
Prizininkų / 
laureatų skč. 

Dalyvių 

skč. 
Prizininkų / 

laureatų 

skč. 

2019 Renginių, kuriuose dalyvauta, skč. – 45; bendras laimėjimų skč. – 28 

Individualiai 62 8 106 10 48 1 

Komandų 80 /  
9 komandos 

80 /  

9 komandos 

_ _ _ _ 

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 

- - 

 

Mokytojų veikla (metodinė, kvalifikacinė, ugdymo karjerai) 
 

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

 priešmokyklinio ir pradinio ugdymo;  
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 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 tikslą, uždavinius. 

Atestacijos komisija teikia informaciją mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams apie 

atestacijos tvarką, atestacijos programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir atestacijos komisijos 

nutarimus, rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, veda apskaitą.  

         Mokytojų kvalifikacijos kėlimo apskaitos duomenys:   

 

Metai  2019 2020 2021 

Iš viso kvalifikacijos tobulinimui skirta dienų  133 67 222 

Vidutiniškai dienų mokytojui 5,5 2,5 7,9 

Nedalyvavo renginiuose (skč. / %) 4 / 17,0 % 4 / 14,8 % 0 / 0,0 % 

Kvalifikaciją kėlė 5 ir daugiau dienų (skč. / %)  8 / 32,0 % 3 / 11,1 % 19 / 67,9 % 

 

2021 metais 100 % pedagogų kėlė kvalifikaciją kiekvienas vidutiniškai po 7,9 dienos, 3 

specialistai yra rajono mokytojų metodinių būrelių pirmininkai. Kvalifikacijos tobulinimo 

prioritetai: ugdymo(si) kokybė, mokinio asmenybės ir savęs pažinimo kompetencijų gilinimas ir 

saugios ugdymosi aplinkos užtikrinimas. 
Mokytojai tobulino savo dalykines kompetencijas. Dalyvauta projekte „Mąstau, veikiu, 

mokausi“, tarptautiniuose mokymuose Lietuvos ugdymo įstaigų edukacinių erdvių kokybės 

gerinimo prielaidos, remiantis Vengrijos ir Rumunijos visuomenės švietimo institucijų ir viešųjų 

edukacinių erdvių patirtimi, nuotoliniuose mokymuose „Vertinimas ir įsivertinimas pamokose“. 

Daugelis dalyvavo seminare „Mokinių asmeninės pažangos matavimas, fiksavimas ir vertinimas“. 

Tai 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 kryptingiau, 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), mokytojai įvairesnėmis 

formomis vertina mokinių pasiekimus. IKT naudojamos daugelyje pamokų, pvz., matematikos – 

programa egzaminatorius.lt.  
         Išnaudojamos įvairios edukacinės erdvės: LR Seimas, LR Vyriausybė – pilietiškumo 

pamokoms; vedamos pamokos kitaip, tarp jų - integruotos pamokos, pvz., renginys „Aukime 

sveiki“ vyko integruojant šokio, dailės, technologijų, biologijos ir kūno kultūros dalykus; etikos / 

tikybos pamoka vesta VU ir kt. Sukurta nauja edukacinė erdvė Vaistažolių ir prieskonių labirintas 

(pasinaudojant tarptautinių mokymų Lietuvos ugdymo įstaigų edukacinių erdvių kokybės gerinimo 

prielaidos patirtimi). 

Kompetencijos tobulintos psichologinėje srityje. Dalyvauta kursuose ir mokymuose apie 

mokinio asmenybės pažinimą, socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą, perdegimo darbe 
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sindromo valdymą. Rezultatas - geriau diferencijuotos užduotys, taikyta mokinių poreikius 

atspindinti metodika (pvz., vaidybos metodas rusų kalbos pamokose).  

Vadybinės srities kompetencijų tobulinimas: direktorius ir pavaduotoja ugdymui dalyvavo 3 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Vadybines administracijos kompetencijas atskleidžia tai, kad 

tenkinant tėvų pageidavimus gimnazija konkurso būdu pateko tarp pilotinių mokyklų, teikiančių 

visos dienos ugdymą. Be to, kabinetai aprūpinami reikalingomis mokymo priemonėmis. 
2 mokytojai dalyvavo „Sniego gniūžtės“ vadovų mokymuose. Veikia klasės vadovų metodinė 

grupė, užtikrinanti ugdymo metodikos atitiktį mokinių poreikiams. 
Mokytojai nuolat ir kryptingai, atsižvelgdami į gimnazijos išsikeltus uždavinius, kelia 

kvalifikaciją dalyvaudami seminaruose, mokymuose, konferencijose, paskaitose ir kt. 2018 metais 

dauguma pedagogų dalyvavo kvalifikacijos kėlimo užsiėmimuose „Vertinimas ir įsivertinimas 

pamokose“, ,,Iššūkiai šiuolaikinei pamokai“, ,,Mokymą aktyvinančių metodų taikymas pamokoje “, 

„Kintantys modernaus ugdymo vaidmenys švietimo įstaigoje“, „Jono Basanavičiaus ir Vinco 

Kudirkos gyvenimo keliu“, „Knygos kelias - kūrybiški būdai sudominti skaitymu“, „Rusų 

literatūros klasika: laikas ir skaitytojas“, „ Kūno kultūra mokykloje: dabartis ir perspektyvos“, 

„Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas“, „Užgavėnės: tradicija ir dabartis“, „Teisė 

kiekvienam, ar ne?“, „Asmens duomenų apsaugos reformos aktualijos“. Dauguma pedagogų 

dalyvavo rajoninėje konferencijoje „Kuriame gerą mokyklą, kurioje saugu ir gera mokytis“, dvi 

pedagogės konferencijoje skaitė pranešimus.  
         Gimnazijos ugdymo karjerai centro (UKC) profesijos koordinatorius veiklą organizavo pagal 

savo veiklos planą ir pagal bendradarbiavimo sutartis su kitomis įstaigomis, įmonėmis ar 

organizacijomis.  

          Pagrindinės UKC veiklos kryptys ir renginių apimtis: 

 

      Renginiai 
 

Metai 

Veiklų, susijusių su mokinių ugdymu karjerai, kryptys 

Paskaitos, 

susitikimai  
Išvykos (į įmones, 

parodas, kt. objektus) 
Individualios 

konsultacijos 
Kt. priemonės  

(tyrimai, testai ir pan.) 

2019 8 28 42 5 (41 mokinys) 

2020 1 9 26 4 (42 mokiniai) 

2021 6 2 42 4 (48 mokiniai) 

 

Priemonės mokinių saugumo užtikrinimui 
 

         Fizinio ir emocinio mokinių saugumo užtikrinimui kuriamas psichologiškai saugus ir sveikas 

mikroklimatas. Tam panaudojamos prevencinės, sveikatinimo, lytiškumo ugdymo ir kitos veiklos: 

Tarptautinės programos: kvaišalų vartojimo prevencinė programa „Sniego gniūžtė“ (SG) ir 

Olweus patyčių prevencijos programa. Kasmet gimnazijoje organizuojamos SG stovyklos, Olweus 

mokinių apklausos apie patyčias ir kt. Vyksta patiriamo streso ir gebėjimo jį įveikti prevencijai 

skirti renginiai. Pvz., vyko visuomenės sveikatos priežiūros specialistės paskaita „Kaip įveikti 

egzaminų stresą?“. Patiriamo streso ir gebėjimo jį įveikti priemonės didele dalimi vykdomos ir per 

mokinių karjeros planavimą. Tai padeda mokiniams saugiau jaustis, planuoti ateitį. Vyresniųjų 

klasių mokiniai kasmet atlieka asmenybės tipo nustatymo ir karjeros testus. 

Sveikų seksualinės elgsenos įpročių ugdymo priemonės: Vilniaus moksleivių kūrybos ir 

mokymo centro Jaunųjų medikų akademijos vadovo paskaitos berniukas / vaikinams „Lytiškumo 

ugdymas“ (1-4 kl.), „Pažink ir valdyk save ir savo kūną“ (5-8 kl.), „Jaunimo lytiniai santykiai, ligos 

ir prevencija“ (I-IV G kl.), paskaita-diskusija I G kl. mokiniams „Paauglystė“ (organizavo 

gimnazijos soc. pedagogė ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė), Kauno arkivyskupijos 

lektorių paskaitos I-IV G kl. vaikinams ir merginoms atskirai „Esi vertas daugiau“. 
Vaikų sveikatos raštingumo ugdymo priemonės, tarp jų darbo ir poilsio (miego) režimo, 

sveikos mitybos, judumo ir kitos priemonės: netradicinio ugdymo diena „Aukime sveikai“; 
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neformaliojo švietimo veiklos „Plaukimo mokyklėlė“, „Vanduo ir sportas – sveikata“; edukacinė 

interaktyvi programa PUG, 1-4 kl. mokiniams apie higieną (Zuikio Petro Ilgaausio šou); sveikos 

gyvensenos žinių testas 5-8, I-IV G kl. moksleiviams ir kt. 
Gimnazijoje įrengtos kelios poilsio erdvės. 
Mokinių saugumo užtikrinimui bendraujama ir bendradarbiaujama su L. Komolovskio 

gimnazija, Paluknio seniūnija, Trakų PK, Trakų rajono savivaldybės tarnybomis, atsakingomis už 

vaikų saugumą ir gerovę.  
 

IV SKYRIUS 

VEIKLOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ PAGAL 2021 METŲ UŽDAVINIUS  

 

         2021 metais gimnazijos išsikeltas tikslas – kokybiškas ugdymas, dialogu sprendžiant 

nuotolinio ugdymo(si) metu iškilusias problemas ir tęsiant visapusiškos, patriotiškos 

asmenybės formavimą. 
         Uždaviniai: 

 tobulinti pamokos kokybę plėtojant savivaldaus mokymo(si) įgūdžius; 

 plėtoti gimnazijos bendruomenės įsitraukimą ir partnerių galimybių panaudojimą mokinių 

kompetencijų gerinimui; 

 tobulinti reikiamą materialinę bazę ir įvairinti ugdomąsias aplinkas siekiant ugdymo(si) 

kokybės. 
  

Vykdyto plano 

uždavinys 

Uždavinio įvykdymo pagrindimas 

1. Tobulinti 

pamokos kokybę 

plėtojant savivaldaus 

mokymo(si) 

įgūdžius. 

 

 

 

 

 

1 kryptis. Analize grįstas ugdymo planavimas, koregavimas (esant reikalui), 

organizavimas. 
Užtikrintas sklandus ugdymo procesas. Mokinių ugdymosi lūkesčiai / 

poreikiai nustatyti mokslo metų pabaigoje ir tikslinti pradžioje, pristačius 

NMPP (2020, 2021 m. nevyko), PUPP analizes, I-II G kl. renkantis 

pagilinamuosius dalykų modulius, III-IV G kl. mokiniams susidarant ir 

koreguojant individualius vidurinio ugdymo planus. Vyko NVŠ poreikių 

nustatymo apklausa. Į mokinių lūkesčius atsižvelgta sudarant pamokų, NVŠ 

veiklų, VDM (visos dienos mokyklos) užsiėmimų tvarkaraščius.  

Individualiuose vidurinio ugdymo mokinių tvarkaraščiuose „langų“ bei 

maksimaliai leidžiamų savaitinių ir dienos pamokų skaičius neviršytas, laiko 

atžvilgiu kiekvienam mokiniui suderintos formaliojo ir neformaliojo švietimo 

veiklos.  

Su mokinių poreikiais ir gimnazijos galimybėmis suderinti pagalbos vaikui 

specialistų tvarkaraščiai, mokinių pavėžėjimo, maitinimo, sporto salės 

užimtumo tvarkaraščiai. 

Sumažėjo iš viso praleistų pamokų skaičius – 1 mokiniui teko 21 praleista 

pamoka (2019-2020 m. m. – 45; 2018-2019 m. m. – 65 pamokos).  

Karantino sąlygomis koreguotas pamokų kiekis, dalis pamokų skirta 

savarankiškam mokymuisi (direktoriaus įsakymai 2020-04-07 Nr. V1-38, 

2020-08-25 Nr. V1-51, 2020-09-30 Nr. V1-51). Tęsiama VDM veikla.  

Metinių mokymosi pasiekimų ir lankomumo analizės duomenimis,  mokymosi 

kokybė (aukštesniuoju ir pagrindiniu lygiu besimokantys) išaugo nuo 46 % iki 

49,3 %. 

Daugumoje stebėtų pamokų fiksuotas tinkamas savivaldumas mokantis, pvz., 

7 kl. mokiniai drąsiai prašė pagalbos istorijos pamokoje; matematikos 

pamokoje 8 kl. mokiniai padedant mokytojui gebėjo išsikelti mokymosi 
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tikslus; lietuvių kalbos ir literatūros pamokoje I G kl. mokiniai gebėjo 

savarankiškai pasirinkti užduočių atlikimo būdą. 

Dauguma gabių mokinių dalyvavo olimpiadose, konkursuose „Olympis“, 

„Kings“, „Kengūra“, „Pangea“. Matematikos „Pangea“ konkurse vienas 

mokinys užėmė III vietą; nacionaliniame vaikų ir moksleivių piešinių 

konkurse „Peizažas – Lietuvos spalvos“ du mokiniai laimėjo I ir II vietas;  

anglų kalbos konkurso rajoniniame etape vienas mokinys užėmė I vietą ir 

atstovavo Trakų rajonui respublikiniame etape. 

Pastebėti individualūs mokinių pasiekimai ir pastangos yra skatinami.  

2 kryptis. Pagalba mokantis ir skatinimas. 

Daugumoje stebėtų pamokų fiksuotas tinkamas savivaldumas mokantis, pvz., 

7 kl. mokiniai drąsiai prašė pagalbos istorijos pamokoje; matematikos 

pamokoje 8 kl. mokiniai padedant mokytojui gebėjo išsikelti mokymosi 

tikslus; lietuvių kalbos ir literatūros pamokoje I G kl. mokiniai gebėjo 

savarankiškai pasirinkti užduočių atlikimo būdą. 

Dauguma gabių mokinių dalyvavo olimpiadose, konkursuose „Olympis“, 

„Kings“, „Kengūra“, „Pangea“. Matematikos „Pangea“ konkurse vienas 

mokinys užėmė III vietą; nacionaliniame vaikų ir moksleivių piešinių 

konkurse „Peizažas – Lietuvos spalvos“ du mokiniai laimėjo I ir II vietas;  

anglų kalbos konkurso rajoniniame etape vienas mokinys užėmė I vietą ir 

atstovavo Trakų rajonui respublikiniame etape. 

Pastebėti individualūs mokinių pasiekimai ir pastangos yra skatinami. 

3 kryptis. Socialinio mokinių saugumo užtikrinimas ugdomosiose veiklose. 

Dalykų pamokose pagal sudarytą tvarkaraštį dirbo mokytojo padėjėjos, spec. 

pedagogė-logopedė, Visos dienos mokyklos pedagogė. Socialinė pedagogė, 

psichologė sistemingai teikė mokiniams pagalbą visus mokslo metus. 

Pamokose rūpinamasi mokinių emociniu saugumu siekiant, kad jie nebijotų 

klysti, siūlomos užduočių ir jų atlikimo alternatyvos. 

2021 m. sausio mėn. mokinių ir tėvų apklausos „IQES online 

Lietuva“ duomenimis, teiginio „Pamokoje aš nebijau suklysti“ mokinių 

įvertinimo vidurkis – 3,1; tėvų – 3,0.  

VGK (Vaiko gerovės komisija) rengė dokumentus tyrimui Trakų r. 

savivaldybės PPT: 6 mokinių - dėl pakartotinio, 3 mokinių – dėl pirminio 

specialiųjų ugdymo(si) poreikių nustatymo. Spec. pedagogė-logopedė 

specialiąsias pratybas teikė 41 mokiniui (iš jų –19 SUP), pagerėjus 

rezultatams iš logopedinio sąrašo išbraukti 5 mokiniai. Psichologė 24 

mokiniams (iš jų – 18 SUP) teikė 69 konsultacijas emocijų ir elgesio, 

bendravimo, savęs pažinimo ir asmenybės augimo temomis, nuotoliniu būdu 

vedė 7 klasės valandėles-paskaitas „Kaip suvaldyti pyktį?“, „Streso valdymo 

svarba“, „Savo ramybės paieška – streso įveika“ 2, 4, II G, IV G klasių 

mokiniams. Socialinė pedagogė 36 mokiniams (iš jų – 18 SUP) teikė 136 

konsultacijas (įskaitant nuotolines).  

2021 m. sausio mėn. mokinių ir tėvų apklausos „IQES online 

Lietuva“ duomenimis, teiginio „Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs 

mokykloje niekas nesityčiojo“ mokinių įvertinimo vidurkis – 3,7; tėvų – 3,6.  

Gimnazija ketvirtą kartą gavo Olweus mokyklos vardą. Tęsiama SG („Sniego 

gniūžtės“) veikla: vyko LJS „Žingsnis“ mokymai ir SG stovykla. 
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2. Plėtoti gimnazijos 

bendruomenės 

įsitraukimą ir 

partnerių galimybių 

panaudojimą 

mokinių 

kompetencijų 

gerinimui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kryptis. Pedagogų profesinių kompetencijų tobulinimas, siekiant pamokos 

kokybės ir savivaldaus mokymo(si) plėtros. 

Pedagogų mokymas(is) orientuotas į gebėjimus organizuoti šiuolaikines 

pamokas ir kitas ugdomąsias veiklas bei mokinio pažinimą. 

Projekto KK lėšomis: 

- 83,3 % pedagogų dalyvavo 40 val. mokymuose pagal programą 

„Šiuolaikinės pamokos aspektai remiantis geros mokyklos koncepcija“, kurios 

vienas modulių – „Mokymosi savivaldumas”. 

Visi pedagogai ne mažiau kaip 5 d. savo kvalifikaciją kėlė dalykiniuose ir 

psichologinių žinių suteikiančiuose seminaruose / mokymuose. 

6 mokytojai metodininkai vedė / dalyvavo atvirose pamokose; 2 mokytojai 

metodininkai organizavo teminę konferenciją gimnazijos mokiniams; soc. 

pedagogas metodininkas organizavo rajoninę soc. pedagogų konferenciją ir 

skaitė pranešimą; 1 mokytojui suteikta vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija. 

2 kryptis. Gimnazijos bendruomenės į(si)traukimo į mokinių dalykinių ir 

bendrųjų kompetencijų gerinimą palaikymas. 

2 kartus per pusmetį klasių vadovai, mokiniai, tėvai, mokytojai 

bendradarbiaudami pildė MPG planus. Klasių vadovai supažindino mokomųjų 

dalykų mokytojus, mokinius ir jų tėvus su MPG planų rezultatais. Planų 

duomenys ir individuali mokinių pažanga buvo aptarta klasių vadovų MG 

susirinkimuose: 

2021-02-10, protokolas Nr. 1;  

2021-04-21, protokolas Nr. 2;  

2021-12-22, protokolas Nr. 4. 

2021-04-09 vyko atvira geografijos pamoka, kurią organizavo geografijos 

mokytojas ir buvusi mokinė – studentė. 

2021 m. birželio 3, 10, 25  dienomis 1, 3 kl. vadovės ir tų klasių mokinių tėvai 

organizavo bendras edukacines veiklas tų klasių mokiniams (2020-2021 m. m. 

gimnazijos metraštis). 

2021-12-10 vyko bendras gimnazijos administracijos, VGK ir VšĮ „Šv. Jono 

vaikai“ socialinių darbuotojų pasitarimas dėl mokinių elgesio (2021-12-10 

VGK  protokolas Nr. 7). 

Klasių vadovų auklėjamuosiuose planuose numatytos bendros su tėvais / 

globėjais kl. valandėlės 2021 m. I-II ketv. vyko nuotoliniu būdu, o IV ketv. – 

realių susitikimų forma.  

2021 m. sausio mėn. mokinių ir tėvų apklausos „IQES online 

Lietuva“ duomenimis, teiginio „Aš noriai dalyvauju mokyklos 

organizuojamoje socialinėje ir visuomeninėje veikloje“ mokinių įvertinimo 

vidurkis – 3,0; tėvų – 3,2. 

3 kryptis. Partnerių galimybių panaudojimas mokinių kompetencijų 

gerinimui. 
Mokymosi pasiekimų patikrų rezultatų analizės aptartos: 

Gimnazijos tarybos posėdyje 2021-09-15 (protokolas Nr. 4); 

Mokytojų tarybos posėdyje 2021-08-26 (protokolas Nr. 5); 

Metodinės tarybos susirinkime 2021-09-03 (protokolas Nr. 3). 

Projekto KK pirmųjų metų veiklos tobulinimo ataskaita (aptarta gimnazijos 

Mokytojų tarybos 2021-08-26 posėdyje, protokolas  

Nr. 5): I ir II pusmečiuose pasiekta: 

- teigiamas įvertinimų pokytis (kai įvertinimai padidėjo 1-2 balais) nustatytas 

14 (26,42 %) konsultuotų mokinių; 
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- įvertinimai liko tokie patys 34 (64,15 proc.) mokinių; 

- sumažėjo 1-2 balais 5 (9,43 %) mokinių. 

Lietuvos vaikų vėžio asociacija „Paguoda“ organizavo gimnazijos mokiniams 

nuotolinius mokymus / užsiėmimus: 

2021-03-04 „Teatras padeda suprasti“;  

202103-10 „Kodėl žmogaus kūnui reikia judesio“; „Ką privalo žinoti 

kiekvienas vaikas paauglys apie savo mitybą“; 

2021-03-25 „Pozityvus mąstymas“; 

2021-04-14 „Susikurk stalo žaidimą pats“. 

Gimnazija ketvirtą kartą gavo Olweus mokyklos vardą. Tęsiama SG („Sniego 

gniūžtės“) veikla: vyko LJS „Žingsnis“ mokymai ir SG stovykla. 
 

3. Tobulinti reikiamą 

materialinę bazę ir 

įvairinti ugdomąsias 

aplinkas siekiant 

ugdymo(si) kokybės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kryptis. Racionalus ugdomųjų aplinkų ir optimalus įgalinančios mokytis 

gimnazijos materialinės bazės panaudojimas ir atnaujinimas. 

Sudaryti patalpų naudojimo tvarkaraščiai. Planuojamas išteklių atnaujinimas.  

Integruotos veiklos (integruotų pamokų ir kt. veiklų skaičius naujose erdvėse 

išaugo 0,3 %) ir jų poveikis mokiniams užfiksuotas projekto KK pirmųjų metų 

veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitoje.  

2020-2021 m. m. mokytojai, pasinaudodami dalykų ir kt. kabinetais, 

biblioteka, vidutiniškai vedė po 4,2 savo dalyko ir karjeros planavimo bei kt. 

integruotas pamokas; po 2,5 integruotas klasių valandėles. 

Apibendrintais klasių vadovų duomenimis mokinių aktyvumas renginiuose 

pasiekė  

54–59 %.  

Metinių mokymosi pasiekimų ir lankomumo analizės duomenimis,  mokymosi 

kokybė pagerėjo 3–9 %, vidutiniškai 1 mokiniui iš viso praleistų pamokų 

skaičius sumažėjo nuo 64,5 iki 21,4. 

Visi duomenys aptarti  

Mokytojų tarybos posėdyje 2021-08-26 (protokolas Nr. 5). 

2021 m. sausio mėn. mokinių ir tėvų apklausos „IQES online 

Lietuva“ duomenimis, teiginio „Man patinka eiti į mokyklą“ mokinių 

įvertinimo vidurkis – 3,0; tėvų – 3,4. 
 

 

V SKYRIUS 

GIMNAZIJOS VEIKLOS 2021 M. Į(SI)VERTINIMAS. REKOMENDACIJOS VEIKLŲ 

TOBULINIMUI 

 

         Naudojantis švietimo portalo emokykla.lt skyrelyje Mokyklos veiklos įsivertinimas pateiktais 

klausimynais atliktas giluminis srities Ugdymas(is) ir mokinių patirtys į(si)vertinimas. Gauti 

rezultatai panaudoti pildant NŠA (Nacionalinės švietimo agentūros) parengtą įsivertinimo ir 

pažangos anketą. 

         Apklausoje iš viso pakviesta dalyvauti 180 respondentų, iš jų 80 mokinių, 80 tėvų / globėjų ir 

20 mokytojų. Klausimynus užpildė 172 respondentai (95,6 %): 80 mokinių, 72 tėvai / globėjai, 20 

mokytojų. 

          Į(si)vertinant 2021 m. veiklą rekomenduota: 

         1. Sistemingai analizuoti mokinių ugdymosi poreikius. 
         2. Į tyrimų, diagnostinio vertinimo rezultatus atsižvelgti planuojant visų ir kiekvieno mokinio 

ugdymą (dalykų ir neformaliojo ugdymo veiklų pasiūlą, mokymosi veiklų diferencijavimą ir (ar) 

individualizavimą).  

         2022 m. tobulintina sritis – Poreikių pažinimas. 
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VI SKYRIUS 

 SSGG ANALIZĖ (STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI) 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

Aukšta  gimnazijos administracijos ir  mokytojų 

kvalifikacija. 

Suteikiamas išsilavinimas, atitinkantis mokinio 

poreikius ir galimybes. 

Gera gimnazijos administracijos vadybinio darbo 

kokybė; skaidri biudžeto tvarkymo sistema. 

Dirba vaiko gerovės specialistai. 
Gerosios patirties sklaida gimnazijoje, 

savivaldybėje, šalyje – 3 specialistai yra rajono 

mokytojų metodinių būrelių pirmininkai. 

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. 
IT priemonės efektyviai naudojamos ugdymo 

procese. 
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. 

Sukurta veiksminga ugdymo karjerai sistema. 

Nuolat atnaujinama materialinė techninė bazė, 

rūpinamasi saugia, estetiška išorine aplinka ir 

teritorija. 

Tėvų bendruomenės atskirais klausimais 

pasyvumas. 
Neplanuoti renginiai, užsiėmimai, akcijos, 

projektai, kuriuos organizuoja ne gimnazija. 

Yra spragų mokytojų ir mokinių įsivertinime. 
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. 
Psichologų kaita. 

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 

Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos metodinė ir 

kvalifikacinė parama vienintelei lietuviškai 

mokyklai savivaldybės pakraštyje. 

Paluknio vaikų lopšelio-darželio grupės 

Dažnai besikeičiantys švietimą 

reglamentuojantys  teisės aktai. 
Politiniai pokyčiai respublikoje ir rajone, 

įtakojantys sprendimus švietimo srityje. 
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perpildytos, gyventojų skaičius ir gimstamumas 

seniūnijoje nuolat auga. Sprendžiant šią problemą, 

siekiama gimnazijoje įkurti ikimokyklinio ugdymo 

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. 

Mokytojų teisinio saugumo silpnėjimas. 
Švietimo finansavimo tvarkos kaita. 

Konkurencija tarp mokyklų. 

Mišri kalbinė dalies mokinių gyvenamoji  

aplinka. 
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.                           

 

VI SKYRIUS 

IŠVADA. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 2022 METAMS 

 

Gimnazijos veiklų pagrindinėse srityse rezultatų analizė rodo, kad iš esmės 2021 metų veiklos 

planas įvykdytas. 

 

         2022 metų tikslas – ugdymo kokybės tobulinimas  

 individualizuojant ugdymą; 

 formuojant visapusiškai sveiką ir suvokiančią savo tautinį tapatumą asmenybę.          
 

Uždaviniai: 

 ugdymo individualizavimas; 

 toliau formuoti visapusiškai sveiką ir suvokiančią savo tautinį tapatumą asmenybę; 

 tobulinti reikiamą materialinę bazę ir įvairinti ugdomąsias aplinkas siekiant ugdymo(si) 

kokybės. 
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VII SKYRIUS 

 TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022 METAMS 
 

TIKSLAS – UGDYMO KOKYBĖS TOBULINIMAS INDIVIDUALIZUOJANT UGDYMĄ IR FORMUOJANT VISAPUSIŠKAI SVEIKĄ IR 

SUVOKIANČIĄ SAVO TAUTINĮ TAPATUMĄ ASMENYBĘ. 
 

1 uždavinys. Ugdymo individualizavimas. 
 

Įgyvendinimo kryptis Įgyvendinimo priemonės Laukiami rezultatai Atsakingi asmenys Lėšos, ištekliai 

ŠMSM atnaujintų formaliojo 

švietimo programų turinio 

analizė, ja grįstas ugdymo 

planavimas, organizavimas. 
  

Visi gimnazijoje parengti 

planai, programos, 

tvarkaraščiai. 

Normatyvinių dokumentų 

priartinimas / jų koregavimas 

pagal gimnazijos ugdomosios 

veiklos specifiką. 
 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, MT (metodinė 

taryba), MG (metodinės 

grupės), dalykų mokytojai, 

klasių vadovai. 

Žmogiškieji ištekliai.  

Mokinių poreikių ir galimybių 

analizė. 

 

Mokinių ir tėvų apklausų 

(įskaitant neformaliojo 

švietimo poreikius) 

duomenys. 

MPG planų veiksmingumo 

įvertinimas. 

Pusmečių ir metinių rezultatų 

duomenys. 

Pasiekimų patikrų (NMPP, 

PUPP, BE ir kt.) analizės. 

Dalyvavimo konkursuose, 

varžybose ir pan. duomenys. 
 

Maksimaliai mokinių 

poreikius atitinkantis ugdymo 

procesas:  

ugdymas vyks atsižvelgiant į 

mokinių pasiekimus / 

galimybes ir poreikius; 

aiškūs savalaikės pagalbos 

mokantis poreikiai, priemonės 

ir būdai. 

 

Pedagogų profesinių 

kompetencijų tobulinimas. 

 

Kvalifikacijos kėlimas 

(atestacija, mokymasis  

seminaruose, kursuose ir kt.). 

Mokytojų praktinis patirtinis 

mokymasis (atviros pamokos, 

pranešimai, kt. metodinė 

veikla). 
 

Nuolatinė asmeninė pažanga 

užtikrins ugdymo kokybę, jo 

diferencijavimą ir 

individualizavimą. 

 

 

Mokytojų atestacinė komisija 

(MAK), MT, MG, pedagogai 

Žmogiškieji ir materialiniai 

ištekliai (maždaug 500 Eur iš 

MK lėšų).  
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2 uždavinys. Toliau formuoti visapusiškai sveiką ir suvokiančią savo tautinį tapatumą asmenybę.  
 

Įgyvendinimo kryptis Įgyvendinimo priemonės Laukiami rezultatai Atsakingi asmenys Lėšos, ištekliai 

Fizinės ir psichinės sveikatos, 

socialinio saugumo 

užtikrinimas. 

VGK, prevencinės programos; 

tradicinės gimnazijos 

priemonės mokinių sveikatai 

puoselėti; lytiškumo ugdymas 

bei rengimas šeimai. 
 

Netraumuojantis, 

nekonfliktiškas ugdymo 

procesas leis siekti ugdymo 

pažangos formuojant 

pilietiškas, visapusiškai 

sveikas ir psichosocialiai 

saugias asmenybes. 

 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

socialinis pedagogas, Vaiko 

gerovės komisija (VGK), 

Olweus koordinacinis 

komitetas, klasių vadovai.  

Žmogiškieji ištekliai. 

Steigėjo, MK, projektinės, 

partnerių / rėmėjų, 

konkursų,1,2 % pajamų 

mokesčio lėšos. 

Pilietinis-patriotinis ugdymas. 

 

Tradiciniai ir netradiciniai 

gimnazijos projektai, 

konkursai. 

Partnerystės panaudojimas 

ugdant  visapusiškai sveiką 

asmenybę (ŽŪM remiama 

programa „Vaisių ir daržovių 

bei pieno ir pieno produktų 

vartojimo skatinimas vaikų 

ugdymo įstaigose“; VšĮ 

„Darnaus vystymo 

projektai“ priemonė „Nerūkyk 

– gyvenk sveikiau!“; Vilniaus 

apsk. Trakų PK teisinių žinių 

viktorina, skirta Nerūkymo 

dienai, Trakų VSB projektai ir 

kt. veiklos). 
 

3 uždavinys. Tobulinti reikiamą materialinę bazę ir įvairinti ugdomąsias aplinkas siekiant ugdymo(si) kokybės. 
 

Įgyvendinimo kryptis Įgyvendinimo priemonės Laukiami rezultatai Atsakingi asmenys Lėšos, ištekliai 
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Optimalus įgalinančios 

mokytis gimnazijos 

materialinės bazės 

panaudojimas / atnaujinimas ir 

naujų kūrimas. 

 

 

 

 

Patalpų ir kitų ugdomųjų 

priemonių racionalus 

paskirstymas / perskirstymas 

ugdomosioms veikloms. 

Ilgalaikio ir trumpalaikio turto 

sąrašų peržiūra, atnaujinimas, 

reikiamų priemonių, įrangos ir 

kt. įsigijimas. 

Gimnazijos materialinės bazės 

panaudojimas ir atnaujinimas / 

įvairinimas, kitų ugdomųjų 

aplinkų kūrimas ir / arba 

panaudojimas pagal mokinių 

poreikius. 

Tiksliniai gimnazijos ir 

mokinių poreikių analize grįsti 

knygų, kitų leidinių, IKT 

priemonių pirkimai; tiksliniai 

gautų leidinių panaudojimai 

edukacinėms veikloms. 
 

Gimnazija racionaliai naudos 

turimus išteklius, sukaups 

ugdomųjų priemonių pagal 

individualius mokinių 

poreikius.  

Mokinių poreikius 

atitinkančios aplinkos 

pagerins gebėjimus 

naudotis kompiuterine įranga 

perteikiant informaciją, 

mokant bei mokantis. 

Ugdomųjų aplinkų įvairinimas 

išplės  tarpdalykinio 

integravimo galimybes. 

Didės mokinių mokymosi 

motyvacija, gerės 

lankomumas.  

 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ūkio reikalams, 

finansininkė, MT, bibliotekos 

vedėja. 

 

 

Žmogiškieji ištekliai. 

Steigėjo, projektinės, partnerių 

/ rėmėjų, konkursų, MK,  

1,2 % pajamų mokesčio lėšos. 

 

Poreikio ugdomųjų aplinkų 

kūrimui ir jų atnaujinimui 

analizė, ja grindžiant 

materialinės bazės atnaujinimą 

ir įvairinimą. 

 

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

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

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

________________________________ 
 

 PRITARTA 
Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazijos  

tarybos 2022 m. sausio 31 d. posėdžio nutarimu  
(2022-01-31 protokolas Nr. 1) 

 


