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                                                                                                      PRITARTA 

Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus  

gimnazijos tarybos 2021 -02-25  d. 

posėdžio protokolo Nr. V1-04 nutarimu 

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                           

        PATVIRTINTA 

        Telšių r, Varnių Motiejaus Valančiaus  

        gimnazijos direktoriaus 2021-03-02 

        įsakymu Nr. V -29 

 

 

TELŠIŲ R. VARNIŲ MOTIEJAUS VALANČIAUS GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANAS 2021 METAMS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Organizacinė struktūra: 

 

Direktorius 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

Egidijus Stonys 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Giedrė Bajorūnienė 

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio  ir 

bendriesiems klausimams 

Aleksas Čėsna 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems 

klausimams Nijolė Vilkienė 

 

II. 2020 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

 

2. Tikslų ir uždavinių įgyvendinimas (kas padaryta, kokie teigiami pokyčiai pastebėti, kokios buvo problemos įgyvendinant 

programą) 

 

Tikslai Tikslų ir uždavinių įgyvendinimas 
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2.1. I.Tikslas. Individualaus 

mokymo(-si) pagalbos planavimo 

sistemos tobulinimas, siekiant 

tikslingos mokinio  mokymosi 

pažangos. 

 

 

 1.1.Uždavinys: siekti kiekvieno mokinio pažangos, diegiant savivaldų, integralų ir probleminį ugdymą. 

Aptarti visi specialiųjų ugdymosi poreikių individualūs ugdymo ir pagalbos planai siekiant gerinti individualią 

vaiko turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo kokybę. 95 proc. individualių ugdymo planų, 87,5 proc. 

pagalbos mokiniui planų suderino klasių vadovai, sutelkė mokytojus, mokinių tėvus individualaus/pagalbos 

plano rengimui, įgyvendinimui. Parengta ir patvirtinta 2020-08-12 d. dir. įsak. Nr. V-51 „Mokinių, ugdomų 

pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, mokymosi pasiekimų gerinimo sistema“, kurioje 

konkretinama pedagoginių darbuotojų atsakomybė, išgryninti  mokinio žemų pasiekimų prevencijos 

žingsniai, išryškinta mokymosi konsultavimo ir bendros mokymosi pagalbos kryptys. Visų mokytojų etato 

sandaroje numatyta mokinio žemų pasiekimų prevencija, jai skirta apie 800 val. metams, visi pagrindinio 

ugdymo vaikai, turintys žemus pasiekimus, susidarė mokymosi dienotvarkę, tai įtakojo  aukštą (98,86 proc.) 

mokyklos mokinių pažangumą. 80 proc. 5-8 kl. ilgalaikiuose mokomojo dalyko planuose numatyti 

dominuojantys mokymo būdai, formos, metodai ir jų paskirtis.  Per pamokas turi galimybę pasirinkti įvairaus 

sunkumo užduotis, pakilo nuo   2,5 iki 2,7 vertės, tačiau tai lieka svarbiausias tobulintinas rodiklis. Koreguota 

pradinio ugdymo mokinių individualios pažangos savistabos ir stebėsenos tvarka (2020-10-23 PU metodinės 

grupės protokolo Nr. O2-07), korekcija sudarė sąlygas klasių bendruomenėms prisitaikyti mokinio savivaldų 

ugdymą stiprinančias priemones, atsižvelgiant į vaikų amžiaus tarpsnius. Mokymosi užduočių rengimo 

sistemų nepavyko sukurti dėl pakitusių ugdymo sąlygų, priemonė keliama į 2021 m.  

1.2.Uždavinys: derinti savivaldų mokinio ir klasės bendruomenės mokymąsi. 

Visi 3-4, 5-8 klasėse dirbantys mokytojai (kurių dalykai vertinami pažymiais) turi su mokiniais aptarę 

mokymosi kliūčių įsivardinimo ir sprendimo formas, jas taiko. Visi 3-4, 5-6 klasių vadovai mokė vaikus 

susidaryti/analizuoti mokymosi dienotvarkę, 4 kl. taikomas elektroninis mokymosi dienotvarkės planavimas 

– pagerėjo vaikų pasirengimas pamokai, geba planuotis mokymąsi. 100 proc. 2,3,4 kl. mokiniai atliko 

gamtamokslinius mokymosi projektus pagal savo mokymosi galias, pagerėjo visų projektuose dalyvavusių 

mokinių lyderystės kompetencija. Visose ikimokyklinio ugdymo grupėse vyrauja vaikų dienos veiklų 

aptarimo ir planavimo kultūra, turi parengtą schemą. Visuose mokomųjų dalykų planavimo dokumentuose 

pastebimas savivaldaus mokinių mokymosi organizavimo aprašas (kiekybinė analizė, 2020 m. rugsėjis).  

Atlikta  vaiko individualios pažangos tvarkos aprašo korekcija, turėjusi įtakos sėkmingesnei pradinio ugdymo 

mokinio mokymosi savistabai.  

1.3.Uždavinys: kelti pedagogų ir pagalbą mokiniui teikiančių specialistų kvalifikaciją, reikalingą įtraukiojo 

ugdymo principų įgyvendinimui. 

97 proc. pedagogų tobulina įtraukiojo, savivaldaus ugdymo kvalifikaciją, vesdami  63, stebėdami 53 

pamokas, aptardami grupėse 45 pamokas. Pedagogų teigimu, jie jaučiasi labiau užtikrinti organizuodami 

pamokas, aiškėja pamokos mokymosi kriterijaus formulavimas, mažėja nepatenkinamų įvertinimų skaičius, 
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tačiau, organizuojant nuotolinį mokymą, stokojama patirties įtraukiojo ugdymo organizavime. 30 pedagogų 

dalyvavo ilgalaikėje gimnazijos kvalifikacijos kėlimo programoje įtraukiojo, savivaldaus ugdymo tema.  

2.2.  II tikslas. Gimnazijos mokymosi 

aplinkos turtinimas. 

 

 2.1.Uždavinys: sudaryti sąlygas pradinio, pagrindinio ugdymo programų patyriminiam mokymui. 

 

Pasiekti rezultatai: mokymo materialinė bazė praturtinta 60  planšetinių kompiuterių, 17 nešiojamų 

kompiuterių, 2 grafinėmis planšetėmis, 3 spalvotais spausdintuvais, 4 dokumentų kameromis.  Smulkiajai ir 

stambiajai motorikai lavinti įsigyta kamuolių, spalvoto popieriaus, smulkių kanceliarinių prekių karpymui, 

lankstymui, paprastiems bandymams atlikt. Mobilios garso įrangos, kad pamokos galėtų vykti ir toliau nuo 

mokyklos pastato.   Biologijos mokymui įsigyti 4 mikroskopai, žmogaus skeleto modelis. Technologiniam 

ugdymui modernizuota 12 mokinių mokymosi vietų. Įsigyta mitybos technologijų ugdymui reikalingų 

mokymo priemonių grupiniam darbui. Medžio technologijoms įsigyta medžio ruošinių gamybos staklės.  

 

2.3. III tikslas. Klasės/grupės 

bendruomenės stiprinimas. 

 

 3.1. Uždavinys: Stiprinti klasės bendruomenės bendradarbiavimą, siekiant vaiko savivaldaus mokymosi 

 planavimo ir jo įgyvendinimo. 

Pasiekti rezultatai:     

Visose klasės sukurtos virtualios mokinių tėvų/globėjų bendruomenės, visos virtualios bendruomenės 

aktyviai komunikuoja, dalijasi informacija vaikų ugdymo klausimais.  

Sukurtos mokinių grupės pasirinktoje Microsoft 365 platformoje. Tai leido efektyviau įgyvendinti 

nekontaktinį mokymą  ypač karantino metu. Mokytojams atsivėrė galimybė padėti vaikams mokytis po 

pamokų.  

  

Kontroliuojančių institucijų ar išorės audito tarnybos atlikti patikrinimai (išvadų 

apibendrinimas ir įvykdytos priemonės) 

  - 

       

Mokyklos dalyvavimas programų, projektų konkursuose 2020 m. (parašyta programų, 

gautas finansavimas (Eur)  ar kitokia parama) 

 
1) Getės instituto projekto „Integruotas dalyko ir vokiečių kalbos mokymas Lietuvos 

mokyklose“(CLILiG@Litauen)  tąsa. Getės institutas organizavo mokymus mokytojoms, aprūpino 

dalykine literatūra. 
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2) Mokykla dalyvauja 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Mokykla (1-8 

klasės) aprūpinama GTM mokymo priemonėmis ir įranga.  

3) Kaip partneriai dalyvaujame Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos projekte „Ikimokyklinio ir 

bendrojo ugdymo įstaigų veiklos tobulinimas, diegiant IKT technologijas ir STEAM metodus“, 

finansuojamame Europos socialinio fondo lėšomis. Numatyti mokymai ir stažuotės mokytojams. 

4) „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“, projekto Nr.: 09.2.1-ESFA-V-726-05-0001. 

5) VšĮ Demokratinės mokyklos projekto “Demokratinė Lietuva” dalyvis.  

 

 

3. Savianalizės išvados (trumpai- privalumai, trūkumai, tobulintini veiklos aspektai) 

  

Sėkmės veiksniais pasirinkti privalumai ir trūkumai 

PRIVALUMAI PRIORITETAI 

Mokinių elgesys valdomas aiškiomis, sutartomis  taisyklėmis 

ir procedūromis, asmeniniu mokinio įsipareigojimu, 

socialiniu emociniu ugdymu (2.2.2) 

Įvairaus mokymosi sunkumo užduočių rengimas pamokai (individualizavimas, 

diferencijavimas). (2.2.1.) 

Mokinių lyderystė- mokyklos kultūros dalis. 

 (2.3.2). Mokykloje savivalda reali, demokratiškai 

organizuota, aktyvi.  (4.3.1) 

Planuojant ir įgyvendinant ugdymo turinį, atsižvelgiama į visų ir kiekvieno mokinio 

ugdymą, tobulinant nuotolinio ugdymo sistemą. (2.1.3; 2.2.1) 

 Mokiniai nori ir moka bendrauti, bendradarbiauti, dalyvauti 

bendrose veiklose, prisiimti atsakomybę. Aukšta mokinių 

tolerancijos raiška skirtybėms.  (1.1.1) 

Mokiniai geba ir yra motyvuojami mokytis bendradarbiaujant 

įvairiomis aplinkybėmis. (2.3.1.) 

Galimybių per pamoką vaikui rinktis užduotis pagal savo gebėjimus (suasmeninimas). 

(2.2.1.)  

Mokyklos mokiniams yra svarbu mokytis (2.3.1.). Mokiniai 

supranta išsilavinimo ir mokymosi vertę, turi tolesnio 

mokymosi siekių ir planų.  (1.1.1.)  

Sudaryti sąlygas įtraukiajam ugdymuisi siekiant, kad mokymosi džiaugsmą patirtų 

kiekvienas mokinys (mokymosi džiaugsmas, įvairovė). (2.2.1.) 

 

Mokytojai laiku pastebi ir tinkamai ugdo kiekvieno mokinio 

gabumus (2.1.3.) 

Mokiniai informuojami ir su jais aptariama, kokie vertinimo 

kriterijai, kada ir kaip yra taikomi. 

(2.4.1) 

Bendravimas su tėvais, siekiant stiprinti vaiko individualią mokymosi pažangą 

(Pažinimas, sąveika, į(si)trauktis/tikslingumas). (4.2.2.) 
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Skliaustuose pažymėtas rodiklis, raktinis žodis, kuris atitinka 2016 m. Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodiką.  

4. SSGG analizė 

 

 

Veiklos sritis 

 

Privalumai 

 

Trūkumai 

 

Galimybės 

 

Grėsmės 

Rezultatai IU. PU. Vaiko asmenybės 

tapatybės formavimas 

(savivoka, savivertė, 

socialumas, gyvenimo 

planavimas).  

BU. Mokinių socialumas: 

mokiniai mokomi 

bendrauti, 

bendradarbiauti, dalyvauti 

bendrose veiklose. 

Mokiniai pripažįsta kitų 

teisę būti kitokiais. 

Mokiniai pilietiški, vykdo 

socialinius projektus. 

Gyvenimo planavimas: 

mokiniai moka 

projektuoti asmeninio 

gyvenimo scenarijus. 

Optimalumas: mokinio 

tolesnio ugdymosi 

pažangos planavimas. 

Pažangos pastovumas.    

Visi pedagogai geba 

naudotis informacinėmis 

technologijomis ir naudoti 

jas mokymui.  

Daug dėmesio mokykloje 

skiriama specialiųjų 

IU. PU. Veiklos ir tempo 

derinimas, atsižvelgiant į 

vaiko amžių, ugdymosi 

sunkumus (optimalumas, 

visybiškumas, pažangos 

pastovumas, pasiekimų 

asmeniškumas).  

BU. Personalizuota/tikslinga 

mokinio/mokinių/mokyklos 

ugdymo rezultatų sklaida 

gimnazijos socialiniuose 

tinkluose, susirinkimuose, 

susitikimuose su 

tėvais/globėjais.  

IU. PU. BU Atviriau, glaudžiau 

bendradarbiauti grupės/klasės 

bendruomenėje, siekiant vaiko 

pažangos, priimant konkrečius 

siekiamus rezultatus.  

IU. PU. BU Tobulinti 

komunikacijos su mokinių 

tėvais/globėjais sistemą. Tobulinti 

tikslingesnę informacijos sklaidą 

apie vaiko ugdymosi rezultatus 

klasės/grupės bendruomenėse. 

Kiekvienam mokytojui vykdyti 

sklaidą, pasinaudojant įvairesniais 

sklaidos kanalais.  

BU 

Išnaudojant kolegialaus mokymosi 

sistemą gimnazijoje, dalintis 

profesine patirtimi įvairaus 

sudėtingumo užduočių rengimo 

srityje.  

Pedagogams tobulinti 

kompetencijas besimokančių 

bendruomenių srityje, informacijos 

apie vaiko ugdymosi rezultatus 

teikimą.  

 

Darbo laiko nesuderinamumas dėl 

darbo kitose mokyklose. 

IKT įrangos senėjimas/trūkumas. 

Asmens duomenų saugos 

reikalavimai dėl informacijos 

sklaidos. 

Gimnazijos pagalbos mokiniui 

specialistų ir valdymo funkcijų 

finansavimas. 
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ugdymo poreikių mokinių 

ugdymui. 

 

Ugdymas (-is) ir 

mokinių patirtis 

IU Auklėtojų 

organizuojamos 

dienotvarkės patogumas. 

Ugdymo planų ir 

tvarkaraščių  

naudingumas, 

dienotvarkės patogumas. 

PU. BU Mokymo - (si) 

socialumas.   

IU. PU. BU Vaikų veiklos 

įsivertinimas dialogu 

(dialogas, įsivertinimas kaip 

savivoka).  

BU. Savivaldumas 

mokantis. 

IU. PU. Personalizuoti vaiko 

ugdymosi galimybes ir jų aptarimą.  

BU. Koreguoti MIPL-o vykdymo 

sistemą. Pasirengti aiškias 

savivaldaus mokymosi 

organizavimo klasėje/grupėje 

strategijas/sistemas/tvarkas. 

Darbuotojų kaita. 

Pedagogų ir tėvų nuostatos. 

Dėl etatinio mokytojų darbo 

užmokesčio sistemos įvedimo 

sumažėjęs mokytojų iniciatyvumas, 

noras įsitraukti į kitas veiklas. 

 

Ugdymo (-si) 

aplinkos 

IU. Ugdymosi aplinkų 

bendra kultūra įtraukiant 

vaikus, vaikų darbų 

prieinamumas tėvams.  

PU. BU Mokymosi 

virtualių aplinkų 

tikslingumas, 

įvairiapusiškumas.  

IU. PU. BU Galimybė 

pritaikyti ugdymo (-si) 

įrangą, įvairias priemones, 

užduotis įvairių ugdymosi 

poreikių vaikams (įvairovė, 

šiuolaikiškumas).  

Eksponuoti, demonstruoti mokinių 

darbus. Taikyti/derinti alternatyvius 

mokymo(-osi) metodus. 

Pedagogams dalintis mokymosi 

priemonėmis, bendradarbiauti 

kuriant mokymosi erdves.  

Interneto paslaugos teikimo kokybė. 

Pedagogų nuostatos.  

Šiuolaikiškų ugdymo priemonių 

įsigijimo finansavimas . 

Savivaldos sprendimai dėl 

gimnazijos aplinkos gerinimo ir 

pritaikymo ugdymui.   

Lyderystė ir 

vadyba 

IU. Veikimas kartu, 

bendradarbiavimo kultūra 

grupėje, kolegialus 

mokymasis.  

PU. Pasidalintoji 

lyderystė, įsipareigojimų 

susitarimai.  

 PU. BU. Mokinių, 

mokytojų lyderystė.  

IU. Komunikacijos 

dažnumas grupės 

bendruomenėje (atvirumas, 

prasmingumas). 

IU. PU. BU Bendravimo su 

tėvais 

tikslingumas/į(si)traukimas).   

Plėtoti pasidalintą lyderystę 

gimnazijos/klasės/grupės 

bendruomenėje.  

Komunikacinių priemonių stoka. 

Personalo kaita.  

IU – ikimokyklinis ugdymas; PU – priešmokyklinis ugdymas; BU – bendrasis ugdymas.  

 

III. 2020    METŲ VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS 

 

1.Tikslas. Individualaus mokymo(-si) pagalbos planavimo sistemos tobulinimas, siekiant tikslingos mokinio  mokymosi pažangos. 
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Priemonės Atsakingi Laikas Tikslo įgyvendinimo kriterijus Atsiskaitymo forma ir laikas 

 1.1.Uždavinys: siekti kiekvieno mokinio pažangos, diegiant savivaldų, integralų ir probleminį ugdymą. 

1.1.1. Ugdymo 

personalizavimo ir savivaldaus 

mokymosi diegimas pamokose. 

Mokytojas  Iki 12-01 Visi 1-4, 5-8 klasėse dirbantys 

mokytojai, klasių vadovai moko 

vaikus susidaryti/analizuoti 

mokymosi dienotvarkę, įsivardinti 

mokymosi sėkmes ir kliūtis, 

nusimatyti kliūčių šalinimo kelią. 

Visi mokiniai įtraukiami į 

individualų mokymosi pasiekimų 

analizavimą.   . 

Metodinė taryba atlieka pokyčio kokybinę analizę 

apklausiant mokinius, mokytojus. ( 2021- 05) 

Analizuojamas I ir II pusmečių 5-8 ir I-II klasių 

mokymosi pasiekimų pokytis. Tikimasi 75 proc. 

mokinių  mokymosi pasiekimų augimo.  

Mokytojas  Iki 09-01 Mokytojas turi patvirtintą 

savivaldaus vaikų mokymosi 

sistemą konkrečiai klasei/grupei, 

joje numatytą  mokymosi 

užduočių sudarymo sistemą su 

aiškiu mokiniams, mokinio 

tėvams suprantamu įvairaus 

sudėtingumo užduočių pateikimo 

aprašu. Mokiniai mokomi 

pasirinkti įvairaus sudėtingumo 

užduotis.  

Metodinės grupės aprobuoja, gimnazijos vadovas 

pagal kuruojamus dalykus patvirtina mokytojo 

parengtą sistemą iki 2021-09-15. 

Mokinių/mokinių tėvų apklausa.  

1.1.2. Aptarta sistema, kurioje 

numatyti pagrindiniai principai 

dėl galimybės mokiniui rinktis 

įvairaus sudėtingumo užduotis.  

Metodinės 

grupė 

pirmininkas  

Iki 12 - 01 Metodinėse grupėse 

organizuojamos diskusijos 

įvairaus sudėtingumo užduočių 

skyrimo principų, kriterijų 

numatymo tema. Visi pagrindinio 

ugdymo programos mokiniai 

įvardija, kad mokantis turi 

galimybę pasirinkti įvairaus 

sudėtingumo užduotis, jie 

supranta pasirinkimo pasekmę ir 

Visų metodinių grupių protokoluose pastebima , kad 

buvo organizuoti  ne mažiau kaip 2 susitikimai.  

Metodinės grupės atlieka kokybinę pokyčio analizę 

(2021- 06). 

Metodinė grupė iki rugpjūčio 31 dienos turi 

aprobuotą ivairaus sudėtingumo užduočių mokiniams 

pateikimo aprašą.  



 

8 

tai sieja su savo asmenybės 

ūgtimi.  

1.2.Uždavinys: Derinti savivaldų mokinio ir klasės bendruomenės mokymąsi. 

1.2.1.Įtraukti tėvus į vaiko 

dienotvarkės sudarymą ir 

stebėseną, siekiant geresnio 

ikimokyklinio ir pradinio 

ugdymo vaikų mokymo(-si). 

Ikimokyklinių 

grupių ir 

pradinių klasių 

vadovai.  

Kovas, 

rugsėjis. 

 Visi ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo programos vaikai turi 

jiems pritaikytą dienotvarkę, 

vaiko tėvai/globėjai žino apie ją ir 

įsitraukia. 

Pradinio ugdymo metodinės grupės atlikta  kokybinė 

analizė (2021-05/09 ). 

5-8 klasių 

vadovai  

Kovas, 

rugsėjis 

Pagrindinio ugdymo žemų 

pasiekimų mokiniams sudaromos 

mokymosi dienotvarkės, 

suderintos tarp mokytojo/mokinio 

tėvo/globėjo/socialinio pedagogo. 

 

Klasės vadovo veiklos apskaitoje ne mažiau kaip 2 

klasės valandėlės. 

1.2.2. Pakoreguoti  

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

programų gamtos, 

matematinio, IT ugdymo sritis, 

vykdant projektą 

„Ikimokyklinio ir bendrojo 

ugdymo įstaigų veiklos 

tobulinimas, diegiant IKT 

technologijas ir STEAM 

metodus“. 

Ikimokyklinio 

ugdymo ir 

pradinių klasių 

metodinės 

grupės. 

2021-10 Pakoreguotos programos ir 

metodikos sėkmingai integruos 

IKT technologijas, tiriamosios ir 

kūrybinės technologinės veiklos 

metodus (STEAM) ir lauko 

pedagogikos principus, dėl ko 

gerės vaikų matematinis bei 

gamtamokslinis raštingumas. 

Patvirtinta ikimokyklinio ugdymo programa (2021-

06)   

Projekto metu pakoreguotos programos, pateikti 

aprašymai. 

1.2.3. Parengti individualaus 

mokinio fizinio pajėgumo 

rekomendacijų teikimo sistemą 

tėvams/globėjams.  

Vaiko gerovės 

komisija   

2021 -03-

25 

Sukurta vaiko fizinio pajėgumo 

rodiklių kritimo prevencijos, 

intervencijos, postvencijos 

sistema. 

Išbandyta mokytojų aptarta sistema. Parengtos ir 

perduotos rekomendacijos visų pagrindinės fizinės  

grupės mokinių tėvams (2021-06). 

1.2.4. Įteisinti Gimnazijos 

nuostatuose nuotolinio ugdymo 

formą.  

Direktorius 2021-05-

01 

Sukurta nuotolinio mokymo 

sistema. 

Įteisinta nuotolinio ugdymo forma 

Gimnazijos nuostatuose. 

Patvirtinta nuotolinio ugdymo sistema. 

Patvirtinti  Telšių r. savivaldybės taryboje 

Gimnazijos nuostatų pakeitimai iki 2021-08-30. 
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1.3.Uždavinys: Kelti pedagogų ir pagalbą mokiniui teikiančių specialistų kvalifikaciją, reikalingą įtraukiojo ugdymo principų įgyvendinimui. 

1.3.1.Pasitelkiant kolegialiojo 

mokymosi sistemą stiprinti 

kompetenciją įtraukiojo 

ugdymo srityje.  

Metodinės 

grupės, dalykų 

mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

2021 Mokytojai dalinasi profesine 

patirtimi. Viršytas bendras 40 

stebėtų, vestų atvirų pamokų, 20 

aptarimų skaičius pagal mokyklos 

kolegialaus mokymosi sistemą. 

Stebėtų ugdomųjų renginių mokytojų užrašai. 

Analizė vykdoma (2021-05/11). 

1.3.2. Įgyvendinti įtraukaus 

ugdymo ir savivaldaus ugdymo 

mokymus pedagogams. 

Metodinė 

taryba  

Iki 2021-

12-30 

Visi bendrojo ugdymo mokytojai 

dalyvauja mokymuose, parengia 

savivaldaus mokymosi sistemą.  

Patvirtinta mokytojo,  individualaus mokymosi 

sistema/gairės.  

1.3.3. Parengti ir įgyvendinti  

nuotoliniam ugdymui 

organizuoti mokymus 

pedagogams. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Iki 2021-

08-30 

 

Visi bendrojo lavinimo klasėse 

dirbantys pedagogai moka naudoti 

Microsoft 365 platformos įrankius 

pamokai organizuoti sinchroniniu 

būdu ir vykdyti mokinių 

elektronines apklausas. Išklausę 

ne mažiau kaip 6 val. mokymus.  

Visi BP pedagogai turi kvalifikacijos tobulinimą 

patvirtinantį dokumentą. Visi naudoja Teams ir 

Forms mokymui skirtas aplinkas.  

 

2.Tikslas. Gimnazijos mokymosi aplinkos turtinimas. 

 

2.1.Uždavinys: sudaryti sąlygas pradinio, pagrindinio ugdymo programų patyriminiam mokymui. 

 

 

2.1.1. Pritaikyti mokymosi 

erdvę/kabinetą, pradinio ir 

pagrindinio ugdymo programų 

technologinio/gamtamokslinio 

patyriminio mokymo 

efektyvinimui.   

Gamtos ir 

socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pirmininkas 

2021 m. 

II 

pusmetis 

Parengtas integruoto 

gamtos/technologijų mokymo 

kabineto projektas ir atlikti 

remonto, įrangos įsigijimo 

darbai.  

Integruotų pamokų aprašymai, vadovų pokalbiai su 

mokytojais. 

2.1.2. Tikslingai perskirstyti 

technologiniam/gamtamoksliniam 

ugdymui turimą mokymo 

priemonių bazę. 

Gamtos ir 

socialinių 

mokslų 

metodinės 

Visus 

metus 

Gamtamoksliniam ugdymui 

reikalinga mokymo bazė 

prieinama visiems mokytojams.  

Vienoje patalpoje galima vykdyti visus biologijos, 

chemijos praktikos darbus, numatytus BP.  
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grupės 

pirmininkas 

2.1.3. Gerinti sportinio aikštyno 

būklę. 

Fizinio 

ugdymo 

mokytojas, 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Visus 

metus 

 

Atlikti universalios sporto, 

lauko krepšinio  aikštelės 

saugumo užtikrinimo darbai. 

Įrengta šuoliaduobė.  

Žaidimų aikštelių paruošimas 

sertifikavimui.  

Aikštelių tvarkymo darbų vertinimas ( iki 2021-08-

31).   

2.1.4. Nuotoliniam mokymui 

reikalingų mokymo priemonių 

įsigijimas. 

Metodinės 

tarybos 

pirmininkas  

Iki 2021-

04-01 

Įsigytos skaitmeninio ugdymo 

turinio licencijos.  

Mokinių ir mokytojų, naudojančių licencijas, 

skaičius. Duomenų rinkimas ( iki 2021-08-15). 

 

 

3.Tikslas. Klasės/grupės bendruomenės stiprinimas. 

 

 

 

3.1. Uždavinys: Stiprinti klasės bendruomenės bendradarbiavimą siekiant vaiko savivaldaus mokymosi.  

3.1.1. Virtualių aplinkų 

panaudojimas komunikuojant su 

grupės vaikų tėvais/globėjais.  

Ikimokyklinio 

ugdymo 

metodinė 

grupė 

Iki 2021-

06 

Vaikų tėvai/globėjai informaciją 

apie ugdymo organizavimą 

gauna per grupės socialinius 

tinklus.  

Socialinių tinklų panaudojimo kiekybinė/kokybinė 

analizė -2020 gegužė, rugsėjis.  

3.1.2. Bendrų grupės/klasės 

renginių 

organizavimo/įgyvendinimo būdų 

pokytis 

Ikimokyklinio 

ugdymo, 

klasių 

auklėtojų 

metodinė 

grupė 

Iki 2021-

06 

Bendruose grupės/klasės 

bendruomenės renginiuose 

dalyvauja ir veikia visi 

(mažiausiai 2 renginiai per 

metus). 

Renginių aprašymai/aptarimai ir kt. (2021-12). 
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3.1.3. 5-6 kl. Dalyvavimas 

projekto “Demokratinė Lietuva” 

veikloje. 

Istorijos 

mokytojas 

Iki 2021-

12 

5,6 kl. Mokiniai geba priimti 

demokratiniais principais 

pagrįstus sprendimus.   

Klasės vadovo metinėje ataskaitoje nurodyti ne 

mažiau kaip 3 mokinių priimti sprendimai ir jų 

įgyvendinimas.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

4. Gimnazijos veikla, įgyvendinant 2021 m.tikslus ir uždavinius, konkretinama gimnazijos savivaldų veiklos planuose, programose ir kt. priemonėse.  

5. Tikslų ir uždavinių įgyvendinimo analizė vyks Gimnazijos tarybos, mokytojų tarybos, metodinės tarybos, metodinių grupių, Vaiko gerovės komisijos 

posėdžiuose.  

 

 

__________________________________________ 

 

SUDERINTA 

Telšių rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 

2021-03-__ raštu Nr. 

 


