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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

 
 Gimnazijoje įgyvendinamas 2019-2022 metų  strateginis planas, patvirtintas 2019 m. vasario 

17 d. gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. 4V-48.  

Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 03V-145 

pritarė gimnazijos 2019-2022 m. strateginiam planui. Šis planas įgyvendinamas per metinius veiklos planus, 

kuriuose detalizuojami veiklos tikslai, uždaviniai, prioritetai ir priemonės uždaviniams vykdyti. 

2020 m. veiklos plano, patvirtinto gimnazijos direktoriaus 2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 

4V-66, prioritetas – mokymosi pažanga (per tam tikrą laiką pasiektas lygis, atsižvelgiant į bendrosiose ugdymo 

programose numatytus reikalavimus, mokymosi startą bei asmeninės raidos galimybes, mokiniui optimalų 

tempą). 

Darbo grupė, sudaryta 2020-12-01 gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. 4V-175, parengė 2020 

m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą 2020-12-31 Nr. 4V-189). 

2020 metų veiklos plano įgyvendinimą įtakojo ekstremalios situacijos, karantino įgyvendinimas 

bei nuotolinio mokymo vykdymas. Dalis plano priemonių dėl susidariusių ekstremalių aplinkybių nebuvo 

įvykdytos. 

Gimnazijos bendruomenė įgyvendina veiklos tobulinimo priemonių planą 2020-2022 metams 

(2020-01-02 direktoriaus įsakymas Nr. 4V-1), parengtą pagal 2019 metų gimnazijos visuminio išorinio 

vertinimo ataskaitą. 

Įgyvendinamos priemonės, susijusios su tobulintinais veiklos aspektais: 
 

* pasiekimų ir pažangos pagrįstumas (1.22.- 2 lygis); 

* planų naudingumas (2.1.2.- 2 lygis); 

* vertinimo kriterijų aiškumas (2.4.1.- 2 lygis); 

* dialogas vertinant (2.4.2.- 2 lygis); 

* sprendimų pagrįstumas (4.1.1.- 2 lygis). 
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II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1. Tobulinti 

ugdymo(si) 

procesą. 

Užtikrintas gimnazijos 

veiklos tobulinimas po 

visuminio išorinio 

vertinimo. 

1. Išanalizuota  

gimnazijos veiklos 

visuminio išorinio 

vertinimo ataskaita ir 

aptarta su mokyklos 

bendruomene. 

     2. Parengtas ir 

įgyvendintas gimnazijos 

veiklos tobulinimo planas 

pagal  Nacionalinės 

švietimo agentūros 

parengtą visuminio 

išorinio vertinimo 

ataskaitą. 

   3.   Parengta ugdymo 

turinio planavimo tvarkos 

aprašo nauja redakcija. 

 

 

4. Atnaujintas mokinių 

pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos aprašas. 

 

1. Išanalizuota ir su  

gimnazijos bendruomene aptarta 

veiklos visuminio išorinio 

vertinimo ataskaita (2019-12-17 

mokytojų tarybos posėdžio 

protokolas Nr.6). 

2. Parengtas ir  

įgyvendinamas gimnazijos veiklos 

tobulinimo planas pagal 

Nacionalinės švietimo agentūros 

parengtą visuminio išorinio 

vertinimo ataskaitą (2020-01-02 

direktoriaus įsakymas Nr. 4V-1). 

 

3. Parengta ir patvirtinta  

ugdymo turinio planavimo 

tvarkos aprašo nauja redakcija 

(2020-06-08 direktoriaus 

įsakymas Nr. 4V-104).                     

4. Atnaujintas mokinių  

pažangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarkos aprašas (2020-09-22 

direktoriaus įsakymas Nr. 4V-

134). 

2. Efektyvinti 

švietimo 

pagalbos 

mokiniui 

teikimą. 

Užtikrinta mokymo(si) 

pagalba skirtingų 

poreikių ir gebėjimų 

mokiniams. 

1. Atlikta mokinių  

mokymo(si) poreikių ir 

lūkesčių analizė, stebėti ir 

analizuoti mokymo(si) 

rezultatai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Atliktos mokinių  

mokymo(si) poreikių ir lūkesčių 

analizės / tyrimai: 

(2020-02-20 direktoriaus 

įsakymas Nr. 4V-53 „Dėl 2 klasės 

mokinių poreikių tyrimo 

organizavimo ir vykdymo“. 

 (2020-10-13 direktoriaus 

įsakymas Nr. 4V-149 „Dėl 

adaptacijos tyrimo, 2020-11-30 

tarnybinis pranešimas Nr. 10R-

271 „Dėl apklausos „Kiekybinė ir 

kokybinė nuotolinių 

(sinchroninių) pamokų, vykusių 

lapkričio 3-10 dienomis, analizė“ 

rezultatų“. 

Vykdyta mokymo(si) rezultatų 

stebėsena ir analizė: 

  * 2020-02-14 tarnybinis 

pranešimas Nr. 10R-74 „Dėl 

individualios mokinio pažangos 

stebėsenos“; 
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2. Atnaujintas  

mokyklos mokymosi 

pagalbos mokiniui 

teikimo tvarkos aprašas 

(atsižvelgiant į tyrimo 

rezultatus).  

3. Parengtas gabių  

mokinių ugdymo(si) 

sistemos aprašas. 

 

 

4. 80 proc.  

mokytojų patobulino 

kompetencijas darbui su 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokiniais.  

 

5. 100 proc. spec.  

ugdymosi poreikių 

mokinių laiku nustatyti 

specialieji ugdymo(si) 

poreikiai, teikta švietimo 

pagalba. 

  * 2020-03-04 tarnybinis 

pranešimas Nr. 10R-121 „Dėl 

apklausos „Diferencijuotas 

mokymas“ rezultatų; 

  * 2020-04-16 tarnybinis 

pranešimas Nr. 10R-137 „Dėl 

anglų kalbos bandomojo 

egzamino rezultatų“; 

  * 2020-05-08 tarnybinis 

pranešimas Nr. 10R-143 „Dėl 

tiksliųjų mokslų pamokų, dirbant 

nuotoliniu būdu“; 

  * 2020-05-13 tarnybinis 

pranešimas Nr. 10R-145 „Dėl 

socialinių mokslų pamokų, 

dirbant nuotoliniu būdu“; 

  * 2020-06-01 tarnybinis 

pranešimas Nr. 10R-147 „Dėl 

gamtos mokslų pamokų, dirbant 

nuotoliniu būdu“; 

  * 2020-12-02 tarnybinis 

pranešimas Nr. 10R-272 „Dėl 

2020-2021 m. m. I pusmečio 

signalinio rezultatų“; 

  * 2020-12-09 tarnybinis 

pranešimas Nr. 10R-274 „Dėl 

gimnazijos mokinių pažangumo 

analizės“; 

  * 2020-12-28 tarnybinis 

pranešimas Nr. 10R-280 „Dėl 

gimnazijos mokinių pažangumo 

analizės“ (grįžtamoji stebėsena). 

 

2. Atnaujintas mokinių  

individualios pažangos stebėjimo 

ir fiksavimo, mokymosi pagalbos 

teikimo tvarkos aprašas (2020-10-

16 direktoriaus įsakymas Nr. 4V- 

155). 

3. Parengtas ir patvirtintas  

gabių ir talentingų mokinių 

ugdymo tvarkos aprašas (2020-

12-07 direktoriaus įsakymas Nr. 

4V- 182). 

4. 62 proc. mokytojų  

tobulino kompetencijas darbui su 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokiniais (2020-06-03 

direktoriaus įsakymas Nr. 4Kv-

57). 

5. 2 gimnazijos mokiniai  

mokosi pagal pagrindinio ugdymo 

individualizuotą programą. Šiems 

mokiniams yra nustatyti dideli 

specialieji ugdymosi poreikiai. 

Švietimo pagalbą specialiųjų 
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6. 80% 1-4 gimn.  

klasių mokinių, turinčių 

mokymosi sunkumų, 

lankė konsultacijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Teikta nuolatinė  

švietimo pagalba 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems 

mokiniams, 

bendradarbiauta su 

Elektrėnų švietimo 

pagalbos centro 

Pedagogine psichologine 

tarnyba. 

poreikių mokiniams teikia 

mokytojas padėjėjas (0,5 et.), 

specialusis pedagogas (0,25 et.), 

psichologas (1,0 et.). Mokiniams 

laiku nustatyti specialieji 

ugdymo(si) poreikiai ir švietimo 

pagalba teikiama nuo mokslo 

metų pradžios.   

6. Mokiniams, turintiems  

mokymosi sunkumų, sudarytos 

sąlygos lankyti konsultacijas. 

Konsultacijų vykdymui skirtos 

28,5 sav. valandos 1-2 klasėse ir 

27 sav. valandos 3-4 klasėse. 

Suderintas ir patvirtintas 2020-

2021 m. m. mokinių konsultavimo 

grafikas (2020-09-25 direktoriaus 

įsakymas Nr.4V-139. 

Dėl ugdymo proceso vykdymo 

ekstremalios situacijos ir 

karantino sąlygomis, mokinių 

konsultavimo registravimo lapų 

atsisakyta. 

7. Teikta nuolatinė  

švietimo pagalba specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams. Vykdytos 

individualios konsultacijos 65 

mokiniams, konsultacijos 26 

mokinių tėvams (žiūrėti 

psichologo 2020 m. veiklos 

ataskaita). Pagal poreikį 

bendradarbiauta su Elektrėnų ŠPC 

Pedagogine psichologine tarnyba. 

3. Užtikrinti 

pažangą 

skatinančio 

grįžtamojo ryšio 

modelio 

tvarumą 

Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazijoje. 

Pamokose, veiklose 

aktyviai naudojami 

individualios pažangos 

į(si) vertinimo, 

grįžtamojo ryšio 

įrankiai bei metodinės 

inovacijos. 

1. Parengtas  

mokymosi pagalbos ir 

individualios pažangos 

stebėjimo tvarkos  

aprašas. 

 

2. Aktyviai  

dalyvauta (ne mažiau kaip 

5) mokyklos mokytojų 

savanorių susitikimuose-

diskusijose, teiktas 

kolegialusis grįžtamasis 

ryšys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Parengtas mokinių  

Individualios pažangos stebėjimo 

ir fiksavimo, mokymosi pagalbos 

teikimo aprašas (2020-10-16 

direktoriaus įsakymas Nr. 4V- 

155). 

2. Vykdyti renginiai  

individualios pažangos, 

vertinimo, grįžtamojo ryšio bei 

metodinių inovacijų klausimais: 

  * paskaita „Dėmesingu 

įsisąmoninimu grįstas streso 

valdymas“ (2020-02-17 

direktoriaus įsakymas Nr. 4V-

48); 

  * diskusija „Koks įsivertinimas 

duotų gimnazijai daugiausiai 

naudos?“ (2020-03-09 

direktoriaus įsakymas Nr. 4V- 

78); 

  * metodinis praktikumas 

„Vertinimas ugdymui“ (2020-12-



5 

 

 
 

 

3. 50 proc. stebėtų  

pamokų naudoti įvairūs 

mokinio individualios 

pažangos į(si)vertinimo, 

grįžtamojo ryšio  metodai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Organizuotas  

metodinis praktikumas: 

Sėkmingi grįžtamojo 

ryšio taikymo vertinimo ir 

įsivertinimo, individualios 

pažangos stebėjimo 

pavyzdžiai“, kuriame 

dalyvavo 50 proc. 

mokyklos mokytojų. 

5. Organizuotas  

pokyčio projekto 

„Grįžtamasis ryšys 

ugdymo(si) procese 

Elektrėnų  savivaldybėje“ 

tvarumo užtikrinimo 

renginys kartu su 

Elektrėnų sav. Semeliškių 

gimnazija.  

1010-16 direktoriaus įsakymas 

Nr. 4V- 184). 

   3. Vykdyta pamokų stebėsena, 

siekiant nustatyti mokinių 

individualią pažangą, į 

(si)vertinimą, grįžtamojo  ryšio 

taikymą. 

Stebėsena apibendrinta 

tarnybiniuose pranešimuose: 

  * 2020-02-10 tarnybinis 

pranešimas Nr. 10R-74 „Dėl 

individualios mokinio pažangos 

stebėsenos“; 

  * 2020-03-04 tarnybinis 

pranešimas Nr. 10R-121 „Dėl 

apklausos „Diferencijuotas 

mokymas“ rezultatų“; 

  * 2020-11-30 tarnybinis 

pranešimas Nr. 10R-271 „Dėl 

apklausos „Kiekybinė ir kokybinė 

nuotolinių (sinchroninių) 

pamokų, vykusios lapkričio 3-10 

dienomis, analizė“ rezultatų“; 

  * 2020-12-09 tarnybinis 

pranešimas Nr. 10R-274 „Dėl 

gimnazijos mokinių pažangumo 

analizės“; 

  *2020-12-28 tarnybinis 

pranešimas Nr. 10R-280 „Dėl 

gimnazijos mokinių pažangumo 

analizės“ (grįžtamoji stebėsena). 

   4. Organizuotas metodinis 

praktikumas „Vertinimas 

ugdymui“ (2020-12-10 

direktoriaus įsakymas Nr. 4V-

184). Praktikume dalyvavo 36 

mokytojai (82%) (2020-12-10 

protokolas Nr.4). 

 

 

5. Organizuotas pokyčio  

projekto „Grįžtamasis ryšys 

ugdymo(si) procese Elektrėnų 

savivaldybėje“ tvarumo 

užtikrinimo renginys kartu su 

Semeliškių gimnazija „Kolegialus 

ryšys, kaip priemonė mokytojui 

tobulinti pamokos vadybą“ 

(2020-12-14 renginio protokolas 

(TEAMS platforma). 
 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. 3.2. Aktyviai dalyvauta (ne mažiau kaip 5) 

mokyklos mokytojų savanorių susitikimuose-

Dėl nuotolinio darbo organizavimo ne visi numatyti 

susitikimai – diskusijos įvykdyti. 
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diskusijose, teiktas kolegialusis grįžtamasis 

ryšys. 

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  
 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Renovuotas biologijos kab. (Nr.331). Sudarytos sąlygos vykdyti ugdymo procesą 

naudojant IT. 

3.2. Skaitykloje ir 8 kabinetuose įrengta kondicionavimo 

sistema. 

Ugdymo(si) patalpose automatiškai 

palaikomi reikiami oro parametrai. 

3.3. Įgyvendinamas projektas „Elektrėnų savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklų infrastruktūros 

atnaujinimas“. Vykdoma sporto salės ir pagalbinių 

patalpų rekonstrukcija. 

Įgyvendinus projektą, bus sudarytos sąlygos 

plėtoti gimnazijos bendruomenės sveiką 

gyvenseną, gerinti mokinių fizinį 

aktyvumą, puoselėti individualius 

sportinius gebėjimus. 

3.4.  
 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
 

 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 
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IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai  

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Strateginės lyderystės klausimais. 

7.2. 

 

 

Gimnazijos direktorius                      Egidijus Kontrimas 

2021-01-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


