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1. Tikslas. Plėtoti kiekvieno mokinio bendrąsias ir dalykines kompetencijas, siekiant aukštesnių pasiekimų ir pažangos 

Uždaviniai Veikla, priemonės Data Atsakingas Vykdytojai Numatomi rezultatai 
Rezultato 

įgyvendinimas 

1.1. Teikti 

veiksmingą 

mokymosi ir 

švietimo 

pagalbą 

kiekvienam 

mokiniui. 

Teikti sistemingą mokymosi pagalbą I–

III klasių ir IV klasių mokiniams, 

organizuojant dalykų konsultacijas. 

 

2023 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjai 

Dalykų mokytojai I–III klasių mokiniams 2023 m. 1 pusmetį 

skirta ne mažiau 20 val. per savaitę, IV klasių 

mokiniams atitinkamai skirta ne mažiau kaip 

18 val. per savaitę. Mokymosi pagalba 

veiksminga, kai metinis mokinių pažangumas 

ne mažesnis negu 99 proc., bent 50 proc. 

mokinių daro pažangą. 

 

Organizuoti mokinių tarpinių rezultatų 

vertinimą. 

2023 m. 

balandis, 

lapkritis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjai 

Dalykų mokytojai, 

Vaiko gerovės 

komisija. 

Organizuoti du mokinių pasiekimų vertinimai 

pusmečių viduryje, išsiaiškintas mokymosi 

pagalbos poreikis. 

 

Organizuoti ilgalaikes lietuvių kalbos ir 

literatūros bei matematikos 

konsultacijas I–II klasių mokiniams. 

2023 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjai 

Lietuvių kalbos ir 

matematikos 

mokytojai 

Išsiaiškinta, kuriems I–II klasių mokiniams 

reikalinga mokymosi pagalba, skiriamos 

ilgalaikės konsultacijos mokiniams ne mažiau 

12 val. per savaitę, kai sudaromos mokymosi 

grupės po 4–6 mokinius. 

 

Plėtoti gimnazijos projektą „Mokinys – 

mokytojas“. 

2023 m.  Neformaliojo 

švietimo ir pagalbos 

skyriaus vedėjas 

Mokinių seimas Projekte „Mokinys – mokytojas“ dalyvauja 20 

I–IV klasių mokinių. 

 

Organizuoti mokomųjų dalykų 

mokyklines olimpiadas. 

2023 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjai 

Metodinių grupių 

vadovai, dalykų 

mokytojai 

Identifikuoti gabiausi mokiniai ir teikiama 

kryptinga pedagoginė pagalba. Platformoje 

TEAMS užpildyta olimpiadų statistikos lentelė. 

Mokyklinėse olimpiadose dalyvauja 30 proc. 

gimnazijos mokinių. 

 

Rengti mokinius miesto ir respublikos, 

dalykinėms olimpiadoms ir 

konkursams. 

2023 m.  Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjai 

Metodinių grupių 

vadovai, dalykų 

mokytojai 

I–IV klasių aukštą mokymosi potencialą 

turintiems mokiniams skirta ne mažiau 15 val. 

per savaitę konsultavimui. Miesto olimpiadose 

laimėta 50 prizinių vietų, 40 mokinių dalyvauja 

šalies ir tarptautinėse olimpiadose bei 

konkursuose. 

 

Organizuoti Australijos savaitę  2023 m. 

sausis 

Ugdymo skyriaus 

vedėjas 

Užsienio kalbų 

mokytojų metodinė 

grupė 

Organizuota Australijos savaitė. Gimnazijos 

muziejuje  organizuota paroda „Australijos 

pėdsakai gimnazijoje“.  90 proc. I klasės 

mokinių susipažįsta su gimnazijos istorija, 

garbės nariais ir rėmėjais. Pravestas protų 

mūšis, skirtas Australijai  (renginyje 

dalyvauja 7 I-III klasių komandos). 
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Uždaviniai Veikla, priemonės Data Atsakingas Vykdytojai Numatomi rezultatai 
Rezultato 

įgyvendinimas 

Organizuotas  31-asis regioninis I. Poželaitė-

Davis, AM anglų kalbos kūrybinio rašinio 

konkursas. 50 proc. gimnazijos abiturientų 

pagilina kūrybinio rašymo kompetencijas. 

Organizuoti konkursą „Taisyklinga 

kalba – vertybė“ Šiaulių miesto 

mokiniams.  

 

 

 

 

 

 

Organizuoti gimnazijos Dailyraščio 

konkursą.  

2023 m. 

vasario 21 

d.  

 

 

 

 

 

 

2023 m. 

kovo mėn. 

Ugdymo skyriaus 

vedėjas 

 Lietuvių kalbos 

mokytojų metodinė 

grupė 

Organizuotas konkursas „Taisyklinga kalba – 

vertybė“ Šiaulių miesto 8-III klasių mokiniams. 

80 proc. gimnazijos I-III klasių mokinių 

pagilina kalbos vartojimo kompetencijas. 

 

Organizuotas gimnazijos Dailyraščio 

konkursas.  Konkurse dalyvauja po 2-3 I-IV 

klasių mokinius, kurie pagilina taisyklingo ir 

aiškaus rašymo įgūdžius.  

 

Organizuoti respublikinę konferenciją 

ir fotografijų konkursą-parodą 

„Žmogus ir gamta“, skirtą 

gamtosaugininko Olego Truchano 100-

tosioms metinėms.  

2023 m. 

spalis - 

lapkritis 

Ugdymo skyriaus 

vedėjas 

Klubas „ Žemės 

draugai“, menų ir 

technologijų 

mokytojų metodinė 

grupė 

Konferencijoje dalyvauja 80 proc. gamtos, 

socialinių mokslų, menų ir technologijų 

mokytojų, I–IV klasių mokiniai parengia 

konferencijai 4 pranešimus, 60 proc. I–III 

klasių mokinių pagilina gamtos apsaugos ir 

ekologijos žinias bei patobulina pažinimo 

kompetenciją.  

 

Organizuoti ugdymo dieną, skirtą 

miesto istorijai, paveldui, kultūrai 

pažinti ,,Pažink Šiaulius“. 

2023 m. 

birželis 

Ugdymo skyriaus 

vedėjas 

Socialinių mokslų 

mokytojų metodinė 

grupė  

Dalyvauja ne mažiau 70 proc. I–III klasių 

mokinių, jie pagilina pilietiškumo ir kultūrinę 

kompetencijas.  

 

Organizuoti integruoto ugdymo savaitę. 2023 m. 

spalis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Tiksliųjų ir gamtos 

mokslų mokytojų 

metodinės grupės  

Organizuota tiksliųjų ir gamtos mokslų 

integruoto ugdymo savaitė. Dalykų mokytojai 

praveda bent 8 atviras integruotas pamokas, 

mokiniai gilina pažinimo, skaitmenines ir 

komunikavimo kompetencijas. 

 

Plėsti ugdymosi aplinkas, naudojant 

miesto edukacines erdves 

2023 m. Neformaliojo 

švietimo ir pagalbos 

skyriaus vedėjas 

Menų metodinės 

grupės mokytojai 

Kiekvienas menų metodinės grupės mokytojas 

organizuoja 2 pamokas/užsiėmimus kitose 

ugdymo aplinkose. 

 

Rengti gimnazinius darbus, padedant 

mokiniams pasirengti brandos darbų 

atlikimui. 

2023 m. 

balandis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

Metodinių grupių 

vadovai, dalykų 

mokytojai 

Parengta ne mažiau 20 gimnazinių darbų 

atitinkančių gimnazinio darbo nuostatus, 

suorganizuota gimnazinių darbų pristatymų 

konferencija, įgytos brandos darbo rengimui 

būtinos kompetencijos. 
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Uždaviniai Veikla, priemonės Data Atsakingas Vykdytojai Numatomi rezultatai 
Rezultato 

įgyvendinimas 

Ugdyti mokinių kompetencijas 

dalyvaujant projektinėse veiklose ir 

programose. 

2023 m. Ugdymo skyriaus 

vedėjas 

Projektų rengimo 

grupė, dalykų 

mokytojai 

Vykdomi ne mažiau kaip 2 tarptautiniai 

Erasmus + partnerysčių projektai, 5 šalies ir 

Šiaulių miesto savivaldybės finansuojami 

projektai ir programos. 

 

Plėtoti bendrąsias kompetencijas per 

neformalųjį švietimą ir gabių mokinių 

ugdymą. 

2023 m. Neformaliojo 

švietimo ir pagalbos 

skyriaus vedėjas 

Neformaliojo 

švietimo būrelių 

vadovai, mokytojai 

Neformaliojo švietimo būreliuose, klubuose 

gimnazijoje dalyvauja 75 proc. mokinių. Visi 

gimnazijos mokiniai supažindinti su mieste 

teikiamomis neformaliojo vaikų švietimo 

programomis. Gimnazijoje vykdoma viena 

neformaliojo vaikų švietimo programa. 

 

Plėtoti veikiančių klubų veiklas. 2023 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjai 

Geografijos ir 

fizikos mokytojai 

Gimnazijoje veikia du klubai: „Žemės draugai“ 

ir jaunųjų tyrėjų klubas „Mes“.  

 

Viešinti gimnazijos pasiekimus, 

veiklas, patirtis miesto ir šalies 

laikraščiuose bei internetiniuose 

portaluose. 

2023 m.  Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjai 

Dalykų, 

neformaliojo 

švietimo būrelių 

mokytojai 

Gimnazijos pasiekimai, veiklos, patirtys 

paviešinti ne mažiau kaip 12 straipsnių miesto 

ir šalies laikraščiuose bei internetiniuose 

portaluose. Išleista gimnazijos kronika 

„Gyvenimas JJG“ (700 egz.). 

 

Teikti socialinę, pedagoginę, 

psichologinę, specialiąją pedagoginę, 

ugdymo karjerai pagalbą mokiniams ir 

jų šeimoms pagal poreikį. 

2023 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjai 

Pagalbos ir karjeros 

specialistai 

Visi besikreipiantys mokiniai ir jų šeimos 

gauna socialinę, pedagoginę, psichologinę, 

specialiąją pedagoginę pagalbą. 

 

Išnaudoti SKU2 modelio socialinių 

veiklų pasirinkimo galimybes. 

2023 m.  Neformaliojo 

švietimo ir pagalbos 

skyriaus vedėjas 

Socialinis 

pedagogas, karjeros 

specialistas, klasių 

vadovai 

100 proc. I–IV klasių mokinių savarankiškai 

atlieka socialinę veiklą. 

  

Ugdyti mokinių socialines, emocines 

kompetencijas, dalyvaujant DofE 

programoje. 

2023 m.  Ugdymo skyriaus 

vedėjas 

DofE programos 

vadovai 

22 mokiniai dalyvauja DofE programoje, 

mokiniai stiprina asmenines, socialines, 

emocines kompetencijas. 

 

1.2. Plėsti 

galimybes 

mokiniams 

ugdytis 

asmeninio 

gyvenimo 

projektavimo 

Teikti sistemingą pagalbą mokiniams 

pasirengiant karjeros planą. 

2023 m.  Neformaliojo 

švietimo ir pagalbos 

skyriaus vedėjas 

Karjeros specialistas 100 proc. mokinių turi pasirengę karjeros 

planą. 

 

Organizuoti susitikimus su Lietuvos 

aukštųjų mokyklų atstovais. 

2023 m.  Neformaliojo 

švietimo ir pagalbos 

skyriaus vedėjas 

Karjeros specialistas Suorganizuota ne mažiau 15 susitikimų su 

aukštųjų mokyklų atstovais. 

 

Organizuoti mokinių edukacines 

išvykas į aukštąsias mokyklas. 

2023 m.  Neformaliojo 

švietimo ir pagalbos 

skyriaus vedėjas 

Karjeros specialistas Suorganizuotos bent 2 mokinių edukacinės 

išvykos į aukštąsias mokyklas. 
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Uždaviniai Veikla, priemonės Data Atsakingas Vykdytojai Numatomi rezultatai 
Rezultato 

įgyvendinimas 

scenarijus Organizuoti mokinių profesinį 

veiklinimą (praktikas) miesto įstaigose 

ir įmonėse. 

2023 m.  Neformaliojo 

švietimo ir pagalbos 

skyriaus vedėjas 

Karjeros specialistas 15 miesto įstaigų ir įmonių dalyvauja iki 60 

mokinių. 

 

Organizuoti ugdymo karjerai renginius. 2023 m.  Neformaliojo 

švietimo ir pagalbos 

skyriaus vedėjas 

Karjeros specialistas Suorganizuoti 32 ugdymo karjerai renginiai, iš 

kurių ne mažiau kaip trijuose renginiuose 

mokiniai informuojami apie inžinerines 

specialybes. 6 mokinių tėvai pristato savo 

profesijas gimnazistams. 

 

Organizuoti STEAM renginius 

gimnazijoje. 

2023 m.  Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

Gamtos mokslų, 

tiksliųjų mokslų, 

menų metodinių 

grupių mokytojai. 

Gimnazijoje organizuoti du STEAM renginiai.  

Dalyvauti savivaldybės finansuojamose 

STEAM programose 

2023 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

Gamtos mokslų, 

tiksliųjų mokslų, 

menų metodinių 

grupių mokytojai. 

Gimnazijai skirtose savivaldybės 

finansuojamose STEAM programose dalyvauja 

36 mokiniai. 

 

Parengti ir įgyvendinti dvi Robotikos 

pasirenkamąsias programas I–II 

klasėse. 

2023 m.  Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

IT ir technologijų 

mokytojai. 

I–II klasėse įgyvendinamos dvi Robotikos 

pasirenkamosios programos. 

 

Plėsti bendradarbiavimą su KTU, 

įgyvendinant STEAM veiklas I KTU 

klasėje. 

2023 m.  Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Gamtos ir tiksliųjų 

mokslų metodinių 

grupių mokytojai. 

I KTU klasėje įgyvendinama 95 proc. visų 

suplanuotų veiklų pagal bendradarbiavimo 

sutartį su KTU. 

 

Organizuoti su KTU 

bendradarbiaujančių mokyklų STEAM 

konferenciją. 

2023 m. 

sausis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Gamtos ir tiksliųjų 

mokslų metodinių 

grupių mokytojai. 

Suorganizuota su KTU bendradarbiaujančių 

mokyklų STEAM konferencija, konferencijos 

dalyviams mokytojai praveda bent 3 atviras 

STEAM pamokas, įgyvendinant ugdymo 

turinio atnaujinimą. 

 

Mokinių patyriminė veikla VU ŠA 

STEAM centre 

2023 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

Gamtos mokslų 

mokytojų metodinė 

grupė 

85 proc. I klasių mokinių (išskyrus I KTU 

klasę) gilina patyriminės veiklos kompetencijas 

VU ŠA STEAM centre. 

 

Įkurti ir organizuoti 3 Jaunųjų 

bendrovių veiklą. 

2023 m. Ugdymo skyriaus 

vedėjas 

Ekonomikos ir 

technologijų 

mokytojai 

Veikia trys Jaunosios bendrovės. 100 proc. 

Jaunųjų bendrovių mokinių gilina 

kūrybiškumo, pažinimo ir skaitmenines 

kompetencijas. 

 

Organizuoti sporto šakų ir sportinių 

rungčių festivalį „Būkime kartu“. 

2023 m. 

birželis 

Neformaliojo 

švietimo ir pagalbos 

skyriaus vedėjas 

Fizinio ugdymo 

mokytojų metodinė 

grupė  

Festivaliui skirta ugdymo diena birželio 

mėnesį, kurioje dalyvauja ne mažiau 80 proc. 

I–III klasių mokinių, mokiniai pagilina 

socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos 

kompetenciją. 
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Uždaviniai Veikla, priemonės Data Atsakingas Vykdytojai Numatomi rezultatai 
Rezultato 

įgyvendinimas 

Organizuoti bendruomenės žygį ir 

netradicinių sportinių žaidimų fiestą 

„Olimpinis ruduo“. 

 

2023 m. 

rugsėjis 

Neformaliojo 

švietimo ir pagalbos 

skyriaus vedėjas 

Fizinio ugdymo 

mokytojų metodinė 

grupė 

Fiestoje dalyvauja ne mažiau 50 proc. 

gimnazijos mokytojų ir ne mažiau 70 proc. I–

III klasių mokinių. Mokiniai pagilina socialinę, 

emocinę ir sveikos gyvensenos kompetenciją. 

 

Vykdyti sveikatą stiprinančios 

mokyklos programą. 

2023 m.  

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

neformaliojo 

švietimo ir pagalbos 

skyriaus vedėjas 

Dalykų mokytojai Sveikatą stiprinančios mokyklos programoje 

dalyvauja ne mažiau kaip 90 proc. mokinių. 

Surengti bendruomenei ne mažiau, kaip 2 

renginiai. 

 

Organizuoti mokinio šeimos 

susitikimus-individualias konsultacijas 

su dalykų mokytojais. 

2023 m.  

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

neformaliojo 

švietimo ir pagalbos 

skyriaus vedėjas 

Dalykų mokytojai Suorganizuoti 4 mokinio šeimos ir dalykų 

mokytojų susitikimai, juose dalyvauja bent 20 

proc. mokinių tėvų. 

 

Organizuoti švietimo renginius tėvams 2023 m.  Neformaliojo 

švietimo ir pagalbos 

skyriaus vedėjas 

Socialinis 

pedagogas, 

psichologas, karjeros 

specialistas 

Pagal poreikį organizuoti 4 švietimo renginiai 

mokinių tėvams. 

 

Organizuoti atvirų durų dieną mokinių 

tėvams. 

2023 m. 

gruodis 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

neformaliojo 

švietimo ir pagalbos 

skyriaus vedėjas 

Dalykų mokytojai Mokinių tėvams organizuota ne mažiau kaip 6 

edukaciniai užsiėmimai, juose dalyvauja bent 

22 proc. mokinių tėvų. 

 

 

2. Tikslas. Vykdyti sistemingą veiklos ir rezultatų vertinimą ir įsivertinimą. 

Uždaviniai Veikla, priemonės Data Atsakingas Vykdytojai Numatomi rezultatai 
Rezultato 

įgyvendinimas 

2.1 Vykdyti 

sistemingą 

gimnazijos 

veiklos 

įsivertinimą. 

Organizuoti veiklos kokybės 

įsivertinimo apklausas. 

2023 m. Ugdymo skyriaus 

vedėjas 

Veiklos kokybės 

įsivertinimo grupė 

Organizuotos 2 apklausos veiklos kokybei 

įvertinti ir 2 bendruomenės diskusijos 

duomenų analizei ir interpretavimui. 

 

Organizuoti gimnazijos vadovų ir 

administracijos darbo kokybės 

įvertinimą (pedagogų požiūriu) 

2023 m. 

sausis 

Direktorius Direktorius Apklausoje dalyvauja bent 70 proc. 

pedagogų. Apklausos rezultatai naudojami 

veiklos kokybės tobulinimui.  

 

Organizuoti vedamų pamokų 2023 m. Direktorius Direktoriaus Apklausoje dalyvauja bent 50 proc. mokinių.  
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Uždaviniai Veikla, priemonės Data Atsakingas Vykdytojai Numatomi rezultatai 
Rezultato 

įgyvendinimas 

kokybės įvertinimą (mokinių 

požiūriu)  

gegužė-

birželis 

pavaduotojas ugdymui, 

skyrių vedėjai 

Apklausos rezultatai naudojami pamokų 

kokybės gerinimui.  

Organizuoti neformaliojo švietimo 

pasiūlos ir paklausos atitikties tyrimą. 

2023 m. 

gegužė 

Neformaliojo 

švietimo ir pagalbos 

skyriaus vedėjas 

Veiklos kokybės 

įsivertinimo grupė 

Atlikto tyrimo duomenys naudojami 

neformaliojo švietimo pasiūlai planuoti. 

 

Organizuoti I klasių mokinių 

adaptacijos tyrimą. 

2023 m. 

spalis 

Neformaliojo 

švietimo ir pagalbos 

skyriaus vedėjas 

Vaiko gerovės komisija Atliktas adaptacijos tyrimas ir pedagogams 

pateiktos rekomendacijos dėl mokinių 

savijautos, gimnazijos mikroklimato 

gerinimo. 

 

Diegti kokybės vadybos sistemą. 2023 m. Direktorius Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

skyrių vedėjai 

Gimnazijoje diegiama kokybės vadybos 

sistema. 

 

2.2 Analizuoti 

mokinių 

pasiekimų, 

socialinių 

įgūdžių bei 

asmeninės 

pažangos 

rezultatus ir 

pokyčius 

Vykdyti apibendrinamojo vertinimo 

duomenų analizę. 

2023 m Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjai 

Metodinių grupių 

vadovai 

Organizuoti 4 Mokytojų tarybos posėdžiai, 

kuriuose analizuojami brandos egzaminų, 

pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, 

pusmečių ir metinių įvertinimų rezultatai bei 

priimami nutarimai pasiekimų gerinimui.  

 

Analizuoti trumpalaikių dalykų 

konsultacijų veiksmingumą. 

2023 m. 1 

pusmetis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjai 

Dalykų mokytojai 95 proc. mokytojų veda konsultacijų 

apskaitą, trumpalaikes konsultacijas lanko 

bent 50 proc. mokinių. 

 

Vykdyti mokinių dalykų pasiekimų 

stebėseną naudojant Mokinių 

pasiekimų aplankus. 

2023 m. 2 

pusmetis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjai 

Dalykų mokytojai 85 proc. mokytojų mokinių pasiekimų 

stebėseną vykdo naudodami Mokinių 

pasiekimų aplankus.  

 

Analizuoti Mokinio pasiekimų ir 

pažangos sąsiuvinių veiksmingumą 

mokinio asmenybės ūgties 

matavimui. 

 

2023 m.  

 

Ugdymo skyriaus 

vedėjas 

Veiklos kokybės 

įsivertinimo grupė 

98 proc. I–III klasių mokinių pildo Mokinio 

pasiekimų ir pažangos sąsiuvinius, 95 proc. 

I–II klasių mokinių kelia mokymosi tikslus, 

reflektuoja asmeninius pasiekimus, geba 

atlikti asmeninę SSGG analizę. 

 

2.3 Tobulinti 

pedagogų 

bendrąsias ir 

profesines 

kompetencijas 

Atnaujinti pamokos stebėjimo formą 

ir mokytojų veiklos kokybės 

įsivertinimo ataskaitos rodiklius. 

2023 m. 1 

pusmetis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjai, metodinių 

grupių vadovai 

Dalykų mokytojai Pamokos stebimos pagal atnaujintą pamokos 

stebėjimo formą, visi mokytojai veiklos 

kokybę įsivertina pagal atnaujintus 

ataskaitos rodiklius. 

 

Planuoti metodines valandas, skirtas 

pedagogų kompetencijoms ugdyti, 

pasirengimui diegti atnaujintą 

ugdymo turinį. 

2023 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Skyrių vedėjai Patobulintos visų mokytojų bendrosios ir 

profesinės kompetencijos. 
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Uždaviniai Veikla, priemonės Data Atsakingas Vykdytojai Numatomi rezultatai 
Rezultato 

įgyvendinimas 

Tobulinti pedagogų bendrąsias ir 

asmenines kompetencijas. 

2023 m. Direktorius Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

skyrių vedėjai 

85 proc. pedagogų dalyvauja bendrųjų ir 

asmeninių kompetencijų tobulinimo 

programoje (40 val.) ir patobulina bendrąsias 

ir asmenines kompetencijas. 

 

Organizuoti mokytojų dalykinių 

kompetencijų tobulinimą. 

2023 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjai 

Dalykų mokytojai Kiekvienas mokytojas dalyvauja bent 

viename dalyko seminare ir patobulina 

dalykines kompetencijas. Platformoje 

TEAMS vykdoma mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo apskaita. 

 

Organizuoti klasės vadovų patirties 

sklaidą „Kolega kolegai“.  

2023 m. 

sausis 

Neformaliojo 

švietimo ir pagalbos 

skyriaus vedėjas 

Klasių vadovai Veikloje dalyvauja ir dalinasi patirtimi 80 

proc. klasių vadovų. 

 

Organizuoti mokytojų patirties 

sklaidą „Kolega kolegai“. 

2023 m. 

vasaris 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Skyrių vedėjai, 

metodinių grupių 

vadovai 

Kiekvienos metodinės grupės 1–2 mokytojai 

dalijasi atnaujinto ugdymo turinio diegimo 

patirtimis. 

 

Organizuoti mokytojų patirties 

mokymus dėl atnaujinto ugdymo 

turinio diegimo. 

2023 m. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

skyrių vedėjai 

Metodinių grupių 

vadovai, mokytojai 

UTA mokymuose „Skaitmeninio ugdymo 

turinio kūrimas ir diegimas“ dalyvauja 11 

gimnazijos mokytojų, kurie metodinėse 

grupėse dalijasi įgytomis žiniomis apie 

atnaujintą ugdymo turinį. 

Parengtas atvirų pamokų grafikas, 

kiekvienas mokytojas veda bent vieną 

pamoką demonstruodamas kompetencijų 

ugdymą dalyku. 

 

Organizuoti gimnazijos vadovų ir 

mokytojų diskusijas. 

2023 m. Direktorius Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

skyrių vedėjai 

Kartą per pusmetį vyksta gimnazijos vadovų 

ir mokytojų diskusija (teminė ir/ar 

probleminė). 

 

Skatinti mokytojų lyderystę. 2023 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Skyrių vedėjai, 

metodinių grupių 

vadovai 

Metodinių grupių vadovų pasitarimuose 

(kartą per mėnesį) aptariama gimnazijos 

metodinė veikla ir numatomos veiklos. Per 

vienerius metus suorganizuota bent viena 

edukacinė išvyka metodinių grupių 

vadovams.  

 

Organizuoti pedagogų edukacines 

išvykas. 

2023 m. Direktorius Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

bendruomenės telkimo 

grupė 

Organizuotos dvi edukacinės išvykos, 

kuriose dalyvauja bent 80 proc. pedagogų ir 

patobulina bendrąsias kompetencijas. 
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Uždaviniai Veikla, priemonės Data Atsakingas Vykdytojai Numatomi rezultatai 
Rezultato 

įgyvendinimas 

Efektyvinti atestacijos komisijos 

darbą. 

2023 m. Direktorius Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

skyrių vedėjai 

Pritraukti tris mokytojus įgyti aukštesnę 

kvalifikacinę kategoriją, įtraukti juos į 2024-

2026 m. atestacijos programą. 

 

Efektyvinti bibliotekos-informacinio 

centro darbą. 

2023 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Skyrių vedėjai, 

bibliotekininkas 

2023 m. sausio mėn. parengtas bibliotekos-

informacinio centro darbo efektyvinimo 

planas. Kartą per mėnesį bibliotekoje vyksta 

renginys-edukacija mokiniams ar 

mokytojams. Organizuoti 2–3 naujausių 

metodinių, pedagoginių, dalykinių, 

vadybinių, psichologinių šaltinių 

pristatymai. 

 

 

 

 

3. Tikslas. Kurti dinamišką, atvirą, funkcionalią ugdymo(si) aplinką. 

Uždaviniai Veikla, priemonės Data Atsakingas Vykdytojai Numatomi rezultatai 
Rezultato 

įgyvendinimas 

3.1. Moderni-

zuoti ugdymo (-

si) aplinkas 

gimnazijoje. 

Įrengti įgarsinimo sistemą sporto 

salėje. 

2023 m. 

sausio 

mėn.  

Direktorius Ugdymo aprūpinimo 

skyriaus vedėja, 

kūno kultūros 

mokytojai 

Įrengta įgarsinimo sistema, pritaikyta sporto 

ir kultūrinių renginių vedimui.  

 

Įrengti hibridinę klasę konferencijų 

salėje. 

2023 m.  

I pusm. 

Direktorius Ugdymo aprūpinimo 

skyriaus vedėjas, 

kompiuterių sistemų 

inžinierius 

Įrengta hibridinė klasė, skirta pamokų 

vedimui, renginių organizavimui. 

 

Pastatyti ir įrengti lauko klasę. 2023 m.  

I pusm. 

Direktorius Ūkio dalies vedėjas Pastatyta ir įrengta iki 30 mokinių talpinanti 

lauko klasė, pritaikyta eksploatuoti visą 

sezoną. 

 

Atlikti kabinetų edukacinių aplinkų 

patikrą. 

2023 m. 

sausis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

Skyrių vedėjai, 

mokytojų metodinių 

grupių vadovai 

Atlikta kabinetų edukacinių aplinkų patikra, 

pateikti siūlymai aplinkų turtinimui. 

 

Teikti iniciatyvas ugdymo aplinkų 

gerinimui.  

2023 m.  

I pusm. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Skyrių vedėjai Mokinių ir mokytojų savivaldos pateikia po 

2-4 iniciatyvas ugdymo aplinkų gerinimui. 

 

Renovuoti ekozonas mokiniams. 2023 m.  

 

Direktorius Ugdymo aprūpinimo 

skyriaus vedėjas 

Įrengta papildoma mokinių poilsio zona 

senojo pastato antrame aukšte, renovuota 

ekozona trečiame aukšte, įrengtos papildomo 

sėdėjimo vietos mokiniams antro ir trečio 

 



10 

 

Uždaviniai Veikla, priemonės Data Atsakingas Vykdytojai Numatomi rezultatai 
Rezultato 

įgyvendinimas 

aukštų koridoriuose. 

Įrengti papildomas apsaugos kameras 

gimnazijos teritorijos ir vidaus erdvių 

saugumui. 

2023 m.  

I pusm. 

Direktorius Ugdymo aprūpinimo 

skyriaus vedėjas 

Įrengta 5 papildomos apsaugos kameros 

gimnazijos vidaus erdvių saugumui 

užtikrinti. 

 

Įrengti išmaniuosius rėmelius 

gimnazijos muziejuje. 

2023 m.  

I pusm.  

Direktorius Ugdymo aprūpinimo 

skyriaus vedėjas, 

kompiuterių sistemų 

inžinierius 

Prie gimnazijos muziejaus įrengti išmanieji 

rėmeliai, kuriuose lankytojams patalpinta 

aktuali su gimnazijos istorija susijusi 

informacija. 

 

3.2. Plėtoti 

mokymo(si) 

išteklius ir 

atnaujinti IKT 

įrangą. 

Atnaujinti dalykų kabinetuose 

esančią įrangą.  

2023 m. Direktorius Ugdymo aprūpinimo 

skyriaus vedėjas 

Įsigyta 10 stacionarių arba nešiojamų 

kompiuterių, 10 planšetinių kompiuterių, 5 

komplektai garso kolonėlių, skirtų mokytojų 

kompiuteriams.  

 

Efektyvinti ugdymo procesą 

naudojant skaitmenines ugdymo(si) 

platformas, elektronines mokymo 

priemones bei taikomąsias 

programas. 

2023 m. Direktorius Ugdymo aprūpinimo 

skyriaus vedėjas 

Ugdymo(si) procese mokytojams ir 

mokiniams sudarytos galimybės mokyti(s) 

skaitmeninėse mokymosi sistemose Eduka 

klasė, Egzaminatorius, etest.lt ir kt. 

Įsigytos elektroninių mokymo priemonių 

Mentimeter Basic, Quizlet Teacher, Quizizz 

Super licencijos. 

Interaktyvioms pamokoms kurti įsigyta 

internetinės platformos I3LearnHub Team 

(iki 35 vartotojų) prenumerata vieniems 

metams. 

Ugdymo procesui įsigyta taikomosios 

programos Photoshop EU English Education 

licencija. 

 

_________________________ 

 


