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ĮVADAS 

 

 Mokinių skaičiaus kaita 

  

Mokslo metai Klasių skaičius 
Bendras mokinių 

skaičius 

Iš jų 

I-II klasės III-IV klasės 

2010–2011 21 540 233 303 

2011–2012 18 483 227 256 

2012–2013 17 451 213 238 

2013–2014 16 429 212 217 

2014–2015 16 394 194 200 

2015–2016 15 364 178 186 

 

Ugdymo(si) rezultatai, mokinių pažanga 

 2014–2015 m.m. baigė 384 mokiniai (per mokslo metus išvyko 13, atvyko 3). Labai gerai 

mokėsi 34 (8,8 %), gerai 75 (19,5 %), nepažangūs 2 (0,5 %). Po vieną I ir II klasių mokinį palikta kurso 

kartoti. 

Įgijusių vidurinį išsilavinimą mokinių dalis 

 2015 m. pavasarį visi 105 abiturientai įgijo vidurinį  išsilavinimą (100 %). 74 abiturientai 

įstojo į aukštąsias, 8 į profesines mokyklas, 17 dirba (5 iš jų užsienyje), 3 savanoriai šalies kariuomenėje.  

  

Įgijusių pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis 

 2015 m. pavasarį iš 108 antrokų pagrindinį išsilavinimą įgijo 107 (99,1%). Tęsia mokslą 

gimnazijoje pagal vidurinio ugdymo programą 88 mokiniai, kiti 19 mokosi kitose bendrojo ugdymo ir 

profesinėse mokyklose. 

  

Gimnazijos socialinis kontekstas 

 Gimnazija yra strategiškai patogioje vietoje, miesto centre. Į gimnaziją atvyksta mokiniai, 

baigę Alionių, Bagaslaviškio Igno Šeiniaus, Bartkuškio ir Zibalų pagrindines mokyklas. Į gimnazijos 

pirmą klasę ateina mokytis beveik visi Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos pirmąją pagrindinio ugdymo 

dalį baigę mokiniai. Gimnazijoje mokosi 59 nemokamą maitinimą gaunantys mokiniai, iš jų 8 gyvena 

socialinę pašalpą gaunančiose šeimose. Gimnazijoje mokosi 2 motinos, 23 tėvo ir 2 abiejų tėvų neturintys 

mokiniai.  

Mokykliniu autobusu pavežami į gimnaziją 26, iš gimnazijos – 34 mokiniai; reisiniais 

autobusais į gimnaziją 64, iš gimnazijos – 66 mokiniai. Kitu pavežimo būdu atvyksta į gimnaziją 15, iš 

gimnazijos – 5 mokiniai. 

 

Pamainingumas 

Mokiniai mokosi vienoje pamainoje. 

 

Mokinių, užimtų neformaliajame švietime, dalis 

2015–2016 m. m. iš 364 gimnazistų 227 dalyvauja neformaliojo švietimo veikloje. 

Gimnazijoje veikia 15 programų, 5 projektai („Drąsinkime ateitį“, „Matyti širdimi“, „Mes prieš smurtą“, 

„Skrydis“, „Dizaino manufaktūra“), 1 klubas (jaunųjų žurnalistų),  2 organizacijos (šaulių ir skautų). 

Programų rūšių skaičius – 12 (sporto, šokių, muzikos, dailės, teatro, profesinės, technologinės, pažintinės, 

žinių gilinimo + projektai + organizacijos + klubas). 



1 programą lanko 124 mokiniai, 2 – 60, 3 – 27,  4 – 10, 5 – 5, 6 - 1 mokinys. Meno mokyklą 

lanko 22, sporto - 45 mokiniai. 

 

Mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, dalis 

Su mokiniais 2015–2016 m. m. dirba 48 mokytojai, visi mokytojai turi aukštąjį pedagoginį 

ar/ir universitetinį išsilavinimą. Gimnazijoje dirba 2 mokytojai ekspertai, 28 mokytojai metodininkai, 14 

vyresniųjų mokytojų, 3 mokytojai, 1 neatestuotas mokytojas. 

 

Žemės sutarties situacija 

Naudojamo žemės sklypo panaudos sutartis nesudaryta. Su Širvintų rajono savivaldybės 

administracija yra surašytas aktas Nr.1 2007 m. gruodžio 21 d. „Savivaldybės ilgalaikio materialaus turto 

perdavimo ir priėmimo naudotis pasitikėjimo teise aktas“. Kadangi gimnazijoje veikia vairavimo 

mokykla, vairavimo mokymo aikštelei skirtas žemės sklypas Peliškių kaime, Širvintų rajone – 1,693 ha 

(Pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį). 

 

Pastato kategorija. Higienos paso situacija 

Pastatui kategorija dar nesuteikta. Yra higienos pasas, išduotas 2011-11-03. Yra leidimas – 

higienos pasas dėl patalpos, kur vyksta vairavimo mokymo pamokos. Paso išdavimo data 2007-12-21. 

 

Energetinis auditas 

Energetinis auditas atliktas 2009 m. balandžio mėn. Jame nurodyta, kad gimnazijoje būtina 

atlikti rekonstrukciją, kuri buvo vykdoma 2010 m. liepos – lapkričio mėnesiais. Pastatas ir jo pamatai 

apšiltinti iš išorės, apšiltintos 1-o aukšto grindys, lauko medinės durys pakeistos plastikinėmis, buvę 

mediniai langų rėmai pakeisti plastikiniais, atlikta elektros instaliacijos ir apšvietimo sistemos 

rekonstrukcija, vėdinimo ir šildymo sistemų rekonstrukcija, pakeisti laiptinių langai, sutvarkyti lauko 

įėjimai, rekonstruota ir apšiltinta dalis stogo. 

 

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos 

2010 m. buvo vykdomas energijos taupymo projektas iš ES lėšų – 3557216 Lt. 

 

Paramos fondo lėšos 

2015 m. sausio 1 d. paramos fondo kasoje buvo  2670,53 EUR. Gauta 2015 m. 2.698,82 

EUR. Išleista per 2015 metus 2.576,69 EUR. Likutis 2016 m. sausio 1 d. 2773,83 EUR. Išsami paramos 

fondo ataskaita pateikta gimnazijos interneto svetainėje (www.lsg.lt). 

 

VIP dotacijos VIP dotacijų neskirta. 

 

Savivaldybės lėšos 2015 m. 

 

Eil.Nr. Lėšų paskirtis Planuota (EUR) Panaudota (EUR) 

1. Darbo užmokestis 66 853 66 853 

2. Socialinio draudimo įmokos 20 682 20 681 

3. Ryšių paslaugos 510 510 

4. Transporto išlaikymas 6 548 6 548 

5. Spaudiniai 60 59 

6. Kitos prekės 5 120 5 120 

7. Komandiruotės 140 140 

8. Kvalifikacijos kėlimas 400 400 

9. Komunalinės paslaugos 39 435 39 435 

10. Kitos paslaugos 4 290 4 290 

11. Lengvatinis pavėžėjimas 20 026 16 891 

12. Ilgalaikis turtas 5 262 5 240 

 Iš viso: 169 326 166 167 

 

http://www.lsg.lt/


Valstybės lėšos 2015 m. 

 

Eil.Nr. Lėšų paskirtis Planuota (EUR) Panaudota (EUR) 

1. Darbo užmokestis 418 119 418 119 

2. Socialinio draudimo mokestis 129 294 129 293 

3. Mityba 10 264 6 221 

4. Kitos prekės 15 432 15 432 

5. Kvalifikacijos kėlimas 1 292 1 292 

6. Kitos paslaugos 2 175 2 175 

 Iš viso: 576 576 572 532 

 

Biudžetinių įstaigų pajamos 2015 m. 

 

Eil.Nr. Lėšų paskirtis Planuota (EUR) Panaudota (EUR) 

1. Mityba 19 606 18 840 

2. Transporto išlaikymas 12 856 11 622 

3. Kitos prekės 3 027 1 923 

4. Komunalinės paslaugos 434 434 

5. Kitos paslaugos 400 270 

 Iš viso: 36 323 33 089 

 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Gimnazijos vizija 

Moderni, atvira, nuolat besimokanti ugdymo įstaiga, turinti aukštos kvalifikacijos mokytojus 

ir aktyvią mokyklos bendruomenę, teikianti mokiniams kokybišką išsilavinimą ir padedanti jiems 

pasirengti gyvenimui. 

Gimnazijos misija 

Gimnazija – ugdymo įstaiga, kurioje teikiamos kokybiškos švietimo paslaugos Širvintų 

miesto bei rajono mokiniams, garantuojamas mokinių saugumas, užtikrinamas ugdymo tęstinumas ir 

lygios galimybės, stiprinama mokinių savimonė, teikiami universalūs pilietinio sąmoningumo bei 

patriotizmo pagrindai, vykdomas efektyvus profesinis orientavimas. 

 

Gimnazijos filosofija 

Mokomės, kad mokėtume gyventi. 

 

SSGG analizė 

 

STIPRYBĖS 

1. Atvirumas (sėkmingi gimnazijos viešieji ryšiai, 

bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, 

efektyvi informacijos apie gimnazijos veiklą 

sklaida žiniasklaidoje ir gimnazijos interneto 

svetainėje, bendravimas su gimnaziją (mokyklą) 

baigusiais mokiniais).  

 

2. Efektyviai naudojamos mokinio krepšelio 

lėšos, siekiant gerinti gimnazistų ugdymo(si) 

sąlygas. Racionaliai ir atsakingai panaudojamos 

Paramos fondo lėšos. 

 

3. Aktyvi savivalda (gimnazijos taryba, mokinių 

taryba, metodinė taryba). 

 

SILPNYBĖS 

1. Dėl investicijų stokos nevykstantis stadiono 

modernizavimas; neatliktas gimnazijos pastato 

vidaus remontas (II renovacijos etapas). 

 

2. Susitarimų laikymasis – gimnazijos bendruomenės 

narių problema. 

 

3. Neefektyvus atskirų ugdymo sričių organizavimas 

(tvarkaraštis, praktinio vairavimo užsiėmimų laikas, 

dominuoja tradicinės paradigmos pamokos, gabių 

mokinių atpažinimas). 



GALIMYBĖS 

1. Efektyvinti bendradarbiavimą su tėvais, ieškoti 

įvairesnių bendravimo su jais būdų ir formų. 

 

2. Gimnazijos bendruomenės narių mokėjimo 

mokytis kompetencijos auginimas (mokiniai, 

mokytojai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai)). 

 

3. Projektinės veiklos įvairiuose įvairiuose 

Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos bei 

atskirų fondų programose ir projektuose. 

 

GRĖSMĖS 

1. Mažėjantis mokinių skaičius mažina gimnazijos 

galimybes modernizuoti ugdymo(si) aplinką. 

 

2. Negali vykti natūrali mokytojų kartų kaita. 

Gimanzijoje nėra galimybių įsidarbinti jauniems 

mokytojams.  

 

3. Žemėja mokinių sveikatos indeksas, prastėja 

mokinių fizinė sveikata, dažnos psichologinės 

problemos. 

 

4. Neaptverta gimnazijos teritorija, pašalinių asmenų 

įėjimas į gimnazijos patalpas stebimas tik vaizdo 

kameromis. 

 

 

GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 2015-2016 m.m. 

 

2.4.2.Mokėjimas 

mokytis. 

Gebėjimas savarankiškai atlikti užduotis: pasirinkti atlikimo būdą, susirasti reikiamą 

informaciją ir ją tinkamai naudoti. Gebėjimas vertinti savo mokymąsi. Savo mokymosi 

sunkumų, problemų suvokimas ir gebėjimas jas spręsti. 

 

 

5.3.1.Valdymo 

demokratiškumas. 

Sprendimų priėmimo būdai ir kultūra. Mokyklos savivalda. Tėvų (globėjų, rūpintojų) 

įtraukimas į mokyklos valdymą ir veiklą. Vietos bendruomenės vaidmuo mokyklos 

savivaldoje. Mokinių savivalda. Informacijos sklaidos kultūra. 

 

 

 

 

 



VEIKLOS TURINYS 

 

I. GIMNAZIJOS KULTŪRA  

 

Tikslas  

Ugdyti tapatumo, pasididžiavimo gimnazija jausmą, stiprinti vertybinių nuostatų ugdymą, skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp kolegų, 

mokinių, tėvų, plėtoti ryšius su šalies ir užsienio švietimo institucijomis, kitais socialiniais partneriais. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

1.1.Tautiškumo, patriotiškumo, pilietiškumo, 

pasididžiavimo gimnazija ugdymas. 

 Mokinių ir mokytojų įtraukimas į gimnazijos 

neformaliojo švietimo, socialinę, kultūrinę veiklą. 

Pagarbos ir pasididžiavimo gimnazija jausmas, naujų 

tradicijų kūrimas ir senųjų puoselėjimas. 

1.2.Lietuviškos kultūros, istorinės atminties, 

tradicinių gimnazijos renginių išsaugojimas ir 

plėtojimas, įtraukiant į jų organizavimą tėvus 

ir vietos bendruomenę. 

Klasių vadovų, mokytojų dalykininkų, neformaliojo 

švietimo programų vadovų ir dalyvių komandos 

subūrimas, padedant ruošti gimnazijos renginius.  

Suplanuoti, tikslingi renginiai gimnazijos bendruomenei. 

Aktyvus ir savanoriškas mokinių, mokytojų, tėvų 

dalyvavimas juose. 

1.3.Ryšių su šalies ir užsienio švietimo ir 

kitomis institucijomis plėtojimas ir 

stiprinimas. 

Pilietinės visuomenės kūrimas dalyvaujant 

projektuose, vykstančiuose gimnazijoje, šalies ir 

rajono institucijose bei mokymosi įstaigose. 

Modernėjančios visuomenės iššūkių priėmimas ir Lietuvos 

nacionalinės kultūros, tradicijų, papročių propagavimas, 

dalyvaujant tokiuose projektuose, kaip „Veiklus jaunimas“,  

„Erasmus +“ ir kt. 

1.4. Gimnazijos bendruomenės mikroklimato 

gerinimas, bendražmogiškųjų vertybių 

puoselėjimas (mokiniai – mokiniai, mokiniai 

– mokytojai, mokytojai – mokytojai, 

mokytojai – tėvai, mokiniai – tėvai). 

Etiketo normų laikymasis, pagarbių tarpusavio 

santykių plėtojimas, mandagus elgesys tarp 

mokinių, mokytojų, tėvų. Bendras dalyvavimas 

įvairiose veiklose.  

Mokymas ir mokymasis vadovaujantis šiuolaikine švietimo 

paskirties samprata, informacinės ir žinių visuomenės 

kūrimas. 

 Glaudūs santykiai su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). 

 

Priemonės 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai 

Socialinia

i 

partneriai 

Ribinis atlikimo 

laikas 
Pastabos 

1.1.1. Lietuvos laisvės gynimo 25-mečio minėjimo 

renginiai. 

 XXV tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas 

”Gyvybės ir mirties keliu”. 

 ”Būkime kartu” – uždegame atminimo laužus. 

Pilietinė akcija ”Atmintis gyva, nes liudija”. 

(Gimnazijoje prie kiekvieno lango uždegamos 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita 

Vaičelytė, klasių vadovai, kūno kultūros, lietuvių 

kalbos, menų mokytojai, šaulių ir skautų 

organizacijos. 

 

 

 

Giedraičių 

Antano 

Jaroševičia

us 

gimnazija 

2016 m. sausio  

12 – 13 d. 

 

Rėmėjų 

lėšos 



žvakutės.) 

 Laida ”Pamoka Laisvei” (Sausio 13 d. 9.15 val. 

transliacijos per LRT ar LTV stebėjimas). 

 

1.1.2. Vasario 16 – osios, Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienos, renginiai. 

 

Direktoriaus pavaduotoja  ugdymui Margarita 

Vaičelytė, istorijos, menų, lietuvių kalbos, kūno 

kultūros mokytojai, klasių vadovai, mokinių 

savivalda, šaulių ir skautų organizacijos. 

 2016 m. vasario 15 

–  16 d.   

 

Rėmėjų 

lėšos 

1.1.3. Renginiai, skirti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

dienai. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita 

Vaičelytė, klasių vadovai, istorijos, technologijų, 

menų, kūno kultūros mokytojai, mokinių 

savivalda, šaulių ir skautų organizacijos. 

 2016 m. kovo  

09 – 11 d. 

Rėmėjų 

lėšos 

1.1.4. Lietuvių kalbos savaitė. Knygnešio diena. Knygos 

šventė. 

Direktoriaus pavaduotoja  ugdymui Margarita 

Vaičelytė, lietuvių kalbos, istorijos mokytojai, 

bibliotekininkės. 

 2016 m. kovo  

mėn. 

 

1.1.5. Konstitucijos egzaminas. Konstitucijos diena. Direktoriaus pavaduotoja  ugdymui Margarita 

Vaičelytė, istorijos mokytojai. 

 2016 m. spalio 

mėn. 

 

1.1.6. Lietuvos karių dienos renginiai. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita 

Vaičelytė, klasių seniūnai, šaulių ir skautų 

organizacijos, klasių vadovai, istorijos, muzikos 

mokytojai.  

 2016 m. lapkričio 

mėn. 

Rėmėjų 

lėšos 

1.1.7. Rugsėjo 1 – osios šventė. Direktorė Audronė Buzienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Margarita Vaičelytė, klasių 

vadovai. 

 2016 m.  

rugsėjo 1 d.  
 

1.1.8. Gerų darbų dienos (gimnazijos aplinkos gražinimas, 

neprižiūrimų kapų Širvintų kapinėse tvarkymas, 

dalyvavimas akcijoje „Darom 2016“). 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita 

Vaičelytė, klasių vadovai, mokinių savivalda. 

 2016 m. balandžio 

mėn., spalio mėn. 

 

1.2.1. Mokytojų dienos renginiai. 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita 

Vaičelytė, mokinių savivalda, dailės, muzikos, 

šokių mokytojai. 

 2016 m. spalio 

mėn. 

 

1.2.2. Pirmokų krikštynos. II klasių vadovai ir mokiniai, mokinių savivalda.  2016 m. spalio 

mėn. 

 

1.2.3. Regioninis matematikų konkursas Antano Kuliešiaus 

taurei laimėti. 

Direktorė Audronė Buzienė, metodinės tarybos 

pirmininkė Rūta Švelnikienė. 

VU, LEU 2016 m. spalio 

mėn. 

Rėmėjų 

lėšos 

1.2.4. Tolerancijos dienos renginiai. 

 

Projektų „Mes prieš smurtą“, „Matyti širdimi“ 

vadovės Helena Marčiauskienė ir Nomeda 

Drazdienė, socialinė  pedagogė Rita 

Kamarauskienė, klasių vadovai. 

 2016 m. lapkričio 

mėn. 

 



1.2.5. Draugo diena. Mokinių taryba, projektų „Mes prieš smurtą“, 

„Matyti širdimi“ vadovės Helena Marčiauskienė ir 

Nomeda Drazdienė, socialinė pedagogė Rita 

Kamarauskienė. 

 2016 m. lapkričio 

mėn. 

 

1.2.6. Adventiniai renginiai, gerumo akcijos,  skirtos 

Gailestingumo metams. 

(Širvintų ligoninės slaugos skyriaus ir senelių namų 

gyventojų lankymas, mokytojų senjorų sveikinimas, 

kalėdinė popietė su mokytojais senjorais). 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita 

Vaičelytė, tikybos, muzikos mokytojai, mokinių 

taryba. 

 

 2016 m.  

lapkričio 30 – 

gruodžio 23 d. 

Rėmėjų 

lėšos 

1.2.7. Kalėdiniai – naujametiniai renginiai, kalėdinės 

mugės. 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita 

Vaičelytė, mokinių taryba, klasių vadovai, 

muzikos, tikybos, etikos, lietuvių kalbos 

mokytojai.  

 2016 m. gruodžio  

07– 30 d. 

Rėmėjų 

lėšos 

1.2.8. Šimtadienis. Direktorė Audronė Buzienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Margarita Vaičelytė, III 

klasių vadovai ir mokiniai.  

 2016 m. vasario 

mėn. 

Rėmėjų 

lėšos 

1.2.9. Pasaulinės Žemės dienos renginiai. 

 Poezijos ir šokių vakaras „Pavasaris bunda". 

 Akcija „Padovanok mokyklai kambarinę gėlę". 

 Dalyvavimas tarptautinėje aplinkosauginėje akcijoje 

„Žemės valanda". 

Biologijos, geografijos, lietuvių kalbos, dailės, 

technologijų mokytojai, mokinių taryba, klasių 

vadovai. 

 2016 m. kovo 

 14–20 d.  

 

1.2.10. Paskutinio skambučio šventė. Direktorė Audronė Buzienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Margarita Vaičelytė, III 

klasių vadovai ir mokiniai. 

 2016 m. gegužės 

28 d.  

Rėmėjų 

lėšos 

1.2.11. 

 

Mokslo metų baigimo šventė. Olimpiadų, konkursų, 

varžybų prizininkų pagerbimas. 

Direktorė Audronė Buzienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Margarita Vaičelytė, klasių 

vadovai, neformaliojo švietimo, muzikos 

mokytojai.  

 2016 m. birželio 3 

d.  

Rėmėjų 

lėšos 

1.2.12. Brandos atestatų įteikimo šventė. Direktorė Audronė Buzienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Margarita Vaičelytė, IV 

klasių vadovai  ir mokiniai.  

 2016 m. liepos 

mėn.  

Rėmėjų 

lėšos 

1.2.13. Dalyvavimas respublikiniuose ir tarptautiniuose anglų 

kalbos, matematikos, gamtos mokslų konkursuose 

„Kengūra“, „Tavo žvilgsnis“ ir kt. 

Metodinė taryba, dalykų mokytojai.  2016 m. sausio – 

balandžio mėn. 

Dalyvių 

asmeninės 

lėšos 

1.2.14. Tarptautinis informacinių technologijų konkursas 

„Bebras“ . 

Informacinių technologijų mokytojai.  2016 m. lapkričio 

mėn. 

 



1.3.1. Europos kalbų diena. Užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė 

Helena Marčiauskienė. 

 2016 m. rugsėjo 

mėn. 

 

1.3.2. Dalyvavimas tarptautiniame jaunimo mainų projekte 

„Veiklus jaunimas“ ir „Erasmus+“. 

Projekto koordinatorės Inga Sakalauskienė ir Ieva 

Vidauskienė. 

 2016 m.  Projekto ir 

dalyvių 

asmeninės 

lėšos 

1.4.1. Mokytojų tarybos posėdis.  

Gimnazijos bendruomenės vaidmuo mokyklos 

savivaldoje. 

Direktorė Audronė Buzienė. 

 

 2016 m. sausio 

mėn. 

 

1.4.2. Kalėdinė popietė mokytojams. Mokytojų kolektyvo komiteto pirmininkė Lina 

Janickaitė. 

 2016 m. gruodžio 

mėn. 

Mokytojų 

asmeninės 

lėšos 

1.4.3. Gimnazijos diena.  Direktorė Audronė Buzienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  Margarita Vaičelytė, 

lietuvių kalbos, muzikos mokytojai, klasių 

vadovai, mokinių taryba,  gimnazijos 

bendruomenė.   

 2016 m.  

gegužės mėn. 

Paramos 

fondo, 

rėmėjų 

lėšos 

1.4.4. Metų Mokinio rinkimai. Direktorė Audronė Buzienė, metodinės tarybos 

pirmininkė Rūta Švelnikienė 

 2016 m. sausio – 

balandžio  mėn. 

Rėmėjų 

lėšos 

1.4.5. Metų Mokytojo rinkimai.  Direktorė Audronė Buzienė, metodinės tarybos 

pirmininkė Rūta Švelnikienė 

 2016 m. sausio – 

balandžio  mėn. 

Rėmėjų 

lėšos 

 

II. UGDYMO, MOKYMOSI IR PASIEKIMŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 

 

Tikslas      

2. Tobulinti pamokos vadybą, taikant aktyviuosius mokymo metodus, optimizuojant ir modernizuojant gimnazijos edukacines erdves. 

    

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

2.1. Optimizuoti ir modernizuoti 

gimnazijos edukacines erdves, kurios 

tenkintų mokinių ir mokytojų  

poreikius. Inovacijų perėmimas ir 

praktinis panaudojimas pamokose. 

Gimnazijos edukacinės erdvės pritaikytos 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiose 

programose iškeltiems tikslams įgyvendinti, efektyvi 

šių programų nuostatų sklaida. 

 

Sudarytos sąlygos mokinių rezultatyviam ugdymui(si). 

Pedagogams sudarytos galimybės dirbti inovatyviai - naudojant 

modernią kabinetų ir klasių įrangą, biblioteką, skaityklą, sudarant 

sąlygas dirbti mažesnėse mokinių grupėse, organizuojant 

netradicines pamokas, edukacines ekskursijas kitose erdvėse. 

2.2. Formuoti požiūrį, jog tinkama 

aplinka, tarpusavio santykiai, nuoseklus 

mokinių mokymasis ir pamokų 

lankomumas – kelias į asmeninę 

akademinę pažangą.  

I klasės komplektuojamos atsižvelgiant į mokinių ir 

tėvų pageidavimus, siekiant nesukelti papildomos 

įtampos ugdytiniams. Atskirų dalykų grupės 

formuojamos  atsižvelgiant į mokymosi stilių. III 

klasių mokymosi grupės sudaromos atsižvelgiant į   

Mokytojai, tenkindami mokinių poreikius, diferencijuoja ir 

individualizuoja užduotis pamokoje ir namų darbams. III klasių 

mokinių laikinosios grupės  sudaromos atsižvelgiant į mokinių 

gebėjimus. Abiturientai adekvačiai  vertina savo žinias, 

motyvuotai ir atsakingai renkasi brandos egzaminus.  



mokinių gebėjimus atitinkančius dalykų kursų 

pasirinkimus. III klasės sudaromos iš esmės 

nekeičiant buvusių klasių sudėties.  

2.3. Aktyvinti mokinių, mokytojų ir 

tėvų bendradarbiavimą, plėtojant 

esančias ir kuriant naujas bendravimo ir 

bendradarbiavimo formas, tradicijas. 

Gimnazijoje vyrauja palankus socialinis 

psichologinis klimatas. Sudaryta galimybė 

mokytojui, mokiniui ir jo tėvams aptarti mokymą ir 

mokymąsi, dalyvauti seminaruose, diskusijose, 

atvirose pamokose, teikti pasiūlymus ugdymo 

procesui tobulinti.  

Gimnazijoje dirba kvalifikuoti ir atsakingi mokytojai, sukurta  

darbui ir mokymuisi palanki psichosocialinė aplinka. Mokiniai ir 

jų tėvai supranta, kad tik nuoseklus darbas padeda pasiekti 

geresnių rezultatų ir prisiima atsakomybę už mokymosi 

rezultatus. Pasiekimų ir pažangos stebėjimo, fiksavimo ir 

analizės sistema padeda tobulinti ugdymo proceso vadybą. 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Ribinis atlikimo 

laikas 

Past

abos 

2.1.1. Mokymasis netradicinėse erdvėse, integruotų 

pamokų, edukacinių išvykų organizavimas ir kt. 

Direktorė Audronė Buzienė, direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui Margarita Vaičelytė  ir Stasė 

Vaškūnienė, klasių vadovai, dalykų mokytojai. 

 Visus mokslo metus.  

2.1.2. Tyrimas „IKT panaudojimas pamokose“. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė Vaškūnienė.  2016 m. gegužės 

mėn. 

 

2.1.3. Išplėstinis direkcinės tarybos posėdis. Tyrimo 

„IKT panaudojimas pamokose“ rezultatų aptarimas. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė Vaškūnienė, 

dalykų mokytojai. 

 2016 m. birželio 

mėn. 

 

2.2.1. Dalykinių olimpiadų ir konkursų organizavimas 

(pagal atskirą tvarkaraštį). 

 

Direktorė Audronė Buzienė, direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui Margarita Vaičelytė  ir Stasė 

Vaškūnienė. 

 2016 m. sausio – 

kovo mėn. 

 

2.2.2. Pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimo 

gimnazijoje sklaida. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita 

Vaičelytė. 

Širvintų 

„Atžalyno“ 

progimnazija. 

2016 m.balandžio –

birželio mėn. 

 

2.2.3. Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo 

gimnazijoje sklaida. 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė Vaškūnienė. Alionių, 

Bagaslaviškio 

Igno Šeiniaus, 

Zibalų pagr. 

mokyklos 

2016 m. sausio – 

balandžio mėn. 

 

2.2.4. Mokytojų bendradarbiavimas,  dalijimasis gerąja 

patirtimi.  

Metodinių pasitarimų ciklas „Kolega kolegai“: 

1. Pamokos uždavinio derinimas su ugdymo turiniu.  

2. Mokinių vertinimas, įsivertinimas.  

3. Pamokos refleksijos būtinybė ir jos būdai. Namų 

darbų veiksmingumas mokymosi kokybei gerinti. 

Metodinės tarybos pirmininkė Rūta Švelnikienė, 

metodinių grupių pirmininkai. 

 Visus mokslo metus.  



2.2.5. Atvirų pamokų organizavimas ir stebėjimas, 

analizavimas.  

Metodinė taryba.  2016 m. balandžio 

mėn. 4- 8 d.d. 

 

2.2.6. Apskritas stalas „Atvirų pamokų stebėjimo savaitės 

apibendrinimas“. 

Metodinė taryba, metodinės grupės.  2016 m. balandžio 

mėn. 14 d. 

 

2.2.7. Metodinė konferencija „Šiuolaikinės pamokos 

kokybę sąlygojantys veiksniai“. 

Metodinė taryba.  2016 m. lapkričio 

mėn. 

 

2.2.8. II klasių mokinių tėvų susirinkimas „Dėl vidurinio 

ugdymo programos įgyvendinimo gimnazijoje“. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė Vaškūnienė, 

II klasių vadovai. 

 2016 m. lapkričio 

mėn. 

 

2.2.9. Direkcinės tarybos posėdis. 
II klasių mokinių pasirengimas PUPP. Individualių 

ugdymosi planų rengimas ir įgyvendinimo 

galimybės.  

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Margarita 

Vaičelytė  ir Stasė Vaškūnienė, II klasių vadovai. 

 2016 m. kovo mėn.  

2.2.10. Mokytojų tarybos posėdis.  

2015–2016 m. m. veiklos analizė. Gimnazijos 

pažangos pamatavimas. 

Direktorė Audronė Buzienė. 

 

 2016 m. rugpjūčio 

mėn. 

 

2.2.11. Direkcinės tarybos posėdis.  
Dorinio (etikos ir tikybos) ugdymo turinio 

integravimas į kitų mokomųjų dalykų pamokas. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita 

Vaičelytė. 

 2016 m. lapkričio 

mėn. 

 

2.2.12. Integruotų pamokų organizavimas. Gerosios 

patirties sklaida. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė Vaškūnienė, 

dalykų mokytojai. 

 Visus mokslo metus  

2.2.13. Direkcinės tarybos posėdis.  
2015–2016 m. m. I pusmečio ugdymosi rezultatų ir 

mokinių pažangos aptarimas.  

Direktorė Audronė Buzienė, direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui Margarita Vaičelytė  ir Stasė 

Vaškūnienė. 

 2016 m. sausio mėn.  

2.2.14. Mokytojų tarybos posėdis. 

2015–2016 mokslo metų I-ojo pusmečio mokinių 

pasiekimų analizė: problemų suvokimas ir 

gebėjimas jas spręsti. 

Direktorė Audronė Buzienė, direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui Margarita Vaičelytė  ir Stasė 

Vaškūnienė. 

 2016 m. sausio mėn.  

2.2.15. Direkcinės tarybos posėdis.  
III klasės mokinių laikinųjų grupių sudarymas pagal 

nustatytą užsienio kalbų mokėjimo lygį.  

Direktorė Audronė Buzienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Stasė Vaškūnienė, užsienio kalbų dalykų 

mokytojos. 

 2016 m. gegužės 

mėn.  

 

2.3.1. I klasių mokinių supažindinimas su gimnazijos 

veikla, vidaus tvarkos reikalavimais, vertinimo 

sistema. 

Direktorė Audronė Buzienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Margarita Vaičelytė. 

 2016 m. rugsėjo 

mėn. 

 

2.3.2. Mokinių supažindinimas su reikalavimais pamokoje 

ir susitarimas dėl vertinimo. 

Dalykų mokytojai.  2016 m. rugsėjo 

mėn. 

 

2.3.3. Sukurti gimnazijos mokinio pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo sistemą (tvarką). 

Direktorė Audronė Buzienė.  2016 m. kovo mėn.  



2.3.4. Tyrimas. IV klasių mokinių brandos egzaminų 

pasirinkimai.  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė Vaškūnienė, 

IV klasių vadovai. 

 2016  m. lapkričio 

mėn. 

 

2.3.5. Bandomieji egzaminai IV klasių mokiniams. Dalykų mokytojai.  2016 m. gruodžio – 

2017 m. sausio mėn. 

 

2.3.6. Išplėstinis direkcinės tarybos posėdis.  

Bandomųjų brandos egzaminų rezultatų aptarimas. 

Metodinės grupės, metodinė taryba, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Stasė Vaškūnienė, IV klasių 

vadovai. 

 2016 m. vasario 

mėn. 

 

2.3.7. Informacinis renginys IV klasių mokiniams ir jų 

tėvams „Brandos egzaminų pasirinkimas, 

organizavimas, reikalavimai kandidatams“. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė Vaškūnienė, 

IV klasių vadovai. 

 

 2016 m. sausio – 

vasario mėn. 

 

2.3.8. Individualūs pokalbiai su kandidatais dėl brandos 

egzaminų pasirinkimo.  

Direktorė Audronė Buzienė, direktoriaus  

pavaduotoja ugdymui Stasė Vaškūnienė, IV klasių 

vadovai, mokytojai. 

 2016m. sausio – 

vasario  mėn. 

 

2.3.9. Stebėsena II klasėse, įvertinant pasirengimą pereiti 

mokytis pagal vidurinio ugdymo programą. 

Direktorė Audronė Buzienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Margarita Vaičelytė. 

 2016 m. kovo-

balandžio mėn. 

 

2.3.10. Stebėsena I klasėse (prisitaikymas prie naujų 

ugdymo(si) sąlygų, klasės mokymosi stiliaus 

nustatymas). 

 

Direktorė Audronė Buzienė, direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui Margarita Vaičelytė  ir Stasė 

Vaškūnienė. 

 2016 m. rugsėjo – 

spalio mėn. 

 

2.3.11. Stebėsena III klasėse (gebėjimas mokytis pagal 

vidurinio ugdymo dalyko programos pasirinktą 

kursą, naujai atvykusių mokinių adaptacija).  

 

Direktorė Audronė Buzienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Stasė Vaškūnienė. 

 2016 m. rugsėjo – 

spalio mėn. 

 

2.3.12. Direkcinės tarybos posėdis.  

I ir III klasių mokinių adaptacinio periodo problemų 

analizė. 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Margarita 

Vaičelytė  ir Stasė Vaškūnienė.  

 2016 m. spalio mėn.  

2.3.13. I klasių mokinių tėvų susirinkimai (supažindinimas 

su gimnazijos veikla. Adaptacinio laikotarpio 

problemos). 

Direktorė Audronė Buzienė, direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui Margarita Vaičelytė  ir Stasė 

Vaškūnienė. 

 2016 m. birželio 

mėn.  

2016 m. spalio mėn. 

 

2.3.14. Klasių tėvų susirinkimai apie mokinių mokymosi ir 

ugdymosi rezultatus (pasiekimus, problemas, 

daromą pažangą). 

Direktorė Audronė Buzienė, direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui Margarita Vaičelytė  ir Stasė 

Vaškūnienė, klasių vadovai. 

 Mokslo metų eigoje  

2.3.15. Tėvų dienos. 

 

Direktorė Audronė Buzienė, direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui Margarita Vaičelytė  ir Stasė 

Vaškūnienė,  dalykų mokytojai. 

 Du kartus per 

mokslo metus 

 

2.3.16. Tėvų susitikimai su dalykų mokytojais.  

 

Klasių vadovai, dalykų mokytojai.  Nuolat pagal poreikį  



2.3.17. Mokytojų tarybos posėdis.  
Gimnazijos veiklos išorės vertinimo ir įsivertinimo 

išvadų pristatymas. 

I ir III klasių mokinių ugdymo rezultatai ir 

pasiekimų kokybė 2015–2016 m. m. Mokinių 

kėlimas į aukštesnę klasę. 

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

baigimas (pasiekimų ir problemų analizė).  

Direktorė Audronė Buzienė, direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui Margarita Vaičelytė  ir Stasė 

Vaškūnienė,  gimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimo grupės vadovė Rita Česonienė. 

 2016 m. birželio 

mėn. 

 

2.3.18. 2015–2016 m. m. I–IV klasių mokinių mokymosi 

problemų, pasiekimų analizė, atliktų tyrimų 

išvados. 

Direktorė Audronė Buzienė, direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui Margarita Vaičelytė  ir Stasė 

Vaškūnienė, metodinė taryba, socialinė pedagogė 

Rita Kamarauskienė. 

 Visus mokslo metus  

 

Tikslas 

3. Ugdyti mokinių mokėjimo mokytis, atsakomybės už savo ugdymosi rezultatus kompetencijas. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

3.1. Stiprinti mokinių mokymosi 

motyvaciją, siekiant individualios 

kiekvieno mokinio ugdymo (si) 

pažangos. 

 

 

Mokiniai atsakingai ruošiasi PUP patikrai ir 

renkasi  brandos egzaminus, atitinkančius jų 

pasiruošimo lygį. Pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo ir brandos egzaminų vidurkiai 

teigiamai koreliuoja su metiniais dalyko 

įvertinimais. 

Gimnazijos mokinių pažangumas yra ne mažesnis kaip 98 proc. Ne 

mažiau kaip 98 proc. II klasės gimnazistų tęsia mokymąsi pagal 

vidurinio ugdymo programą ir 80 proc. mokinių, įgijusių vidurinį 

išsilavinimą, tęsia mokymąsi kitose ugdymo institucijose. 

3.2. Suderinti formalųjį ir neformalųjį 

ugdymą, sustiprinant formalųjį ugdymą 

neformaliuoju, užtikrinant mokinio 

pasirinktos mokymosi krypties nuoseklų 

tęstinumą 

Įgyvendinamos  neformaliojo ugdymo 

programos gerina pasiekimus, tenkina 

individualius ugdymo(si) poreikius ir kuria 

ugdymo proceso pridėtinę vertę. 

 

Mokiniai išsiugdo mokymosi gebėjimus: patys kelia mokymosi 

tikslus, uždavinius, supranta, kad mokymasis – prasminga ir 

tikslinga veikla, trunkanti visą gyvenimą. Mokiniai geba įsivertinti, 

ar pasiekti mokymosi tikslai, nustatyti, kas sekėsi, o kas nesisekė, ką 

reikia daryti kitaip. 

3.3. Tobulinti gimnazijos pamokų 

nelankymo prevencijos sistemą. Didinti 

tėvų atsakomybę už jų vaikų pamokų 

lankomumą.  

Efektyviau sprendžiamos mokinių nenoro 

lankyti mokyklą problemos. Mažėja be 

priežasties praleidžiamų pamokų skaičius, gerėja  

mokymosi motyvacija ir  žinių kokybė. 

Skatinamas pozityvus mokinių elgesys, taikomi efektyvesni 

nelankymo prevencijos būdai įgalina sumažinti praleistų be 

pateisinamų priežasčių pamokų ir mokinių, gavusių drausmines 

nuobaudas, skaičių. Mažėja nepažangių mokinių skaičius, 

papildomų vasaros darbų, gerėja brandos egzaminų ir PUPP 

rezultatai. 

 

 

 



Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Ribinis atlikimo 

laikas 
Pastabos 

3.1.1. Renginiai (paskaitos, mokymai, diskusijos, susitikimai) 

mokiniams mokėjimo mokytis temomis.  

 

Direktorė Audronė Buzienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Margarita Vaičelytė, 

klasių vadovai, socialinė pedagogė Rita 

Kamarauskienė, klasių vadovai. 

 Mokslo metų 

eigoje. 

 

3.1.2. Apskritas stalas su Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 

mokytojais. Pasidalijimas gerąja patirtimi, numatomos 

mokinių mokymosi spragų likvidavimo gairės. 

Metodinė taryba. Širvintų 

„Atžalyno“ 

progimnazija 

2016 m. gegužės 

mėn. 

 

3.1.3. Mokinių skatinimo ir drausminimo sistemos taikymo 

efektyvinimas. 

 

Direktorė Audronė Buzienė, direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui Margarita Vaičelytė  ir 

Stasė Vaškūnienė, klasių vadovai. 

 Mokslo metų 

eigoje. 

 

3.2.1. 

 

Tyrimas. Neformalaus švietimo, pasirenkamųjų dalykų, 

modulių programų veiklos poreikio nustatymas, kokybės ir 

efektyvumo analizė. 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Margarita 

Vaičelytė  ir Stasė Vaškūnienė. 

 

 2016 m. 

balandžio mėn. 

 

 

3.2.2. Pasirenkamųjų dalykų programų, modulių ir neformaliojo 

švietimo programų anotacijų mugė. 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Margarita 

Vaičelytė  ir Stasė Vaškūnienė. 

 2016 m. 

balandžio mėn. 

 

3.2.3. Direkcinės tarybos posėdis. 

Neformalaus švietimo, pasirenkamųjų dalykų, modulių 

programų veiklos poreikių nustatymas, kokybės ir 

efektyvumo analizė. 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Margarita 

Vaičelytė  ir Stasė Vaškūnienė. 

 

 

 2016 m. 

balandžio mėn. 

 

3.2.4. Neformaliojo švietimo programų vykdymas. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita 

Vaičelytė. 

 Visus metus.  

3.2.5. Integruotos etninės kultūros programos rengimas (I etapas), 

ieškant mokomųjų dalykų integravimo galimybių ir 

siekiant ugdymo kokybės. 

Metodinė taryba, mokytojai.  Mokslo metų 

eigoje. 

 

3.3.1. Lankomumo stebėsena. 

Individualūs pokalbiai su pamokas   praleidinėjančiais ir į 

jas vėluojančiais, mokymosi motyvacijos stokojančiais 

mokiniais ir jų tėvais. 

Direktorė Audronė Buzienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Margarita Vaičelytė, 

klasių vadovai, socialinė pedagogė Rita 

Kamarauskienė, VGK nariai. 

 Visus metus  

3.3.2. Direkcinės tarybos posėdis.   
Lankomumo stebėsenos efektyvumas bendradarbiaujant 

klasių vadovams, mokytojams ir mokinių tėvams. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita 

Vaičelytė, klasių  vadovai, socialinė pedagogė 

Rita Kamarauskienė, VGK nariai. 

 2016 m. rugsėjo 

mėn. 

 

3.3.3. Pagalba mokytojams, dirbantiems su probleminio elgesio ir 

nepakankamos motyvacijos mokiniais. Tėvų atsakomybės 

didinimas ugdant vaiką ir mokymosi sutarčių vykdymas. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita 

Vaičelytė, klasių vadovai, socialinė pedagogė 

Rita Kamarauskienė. 

 Visus metus, 

pagal poreikį 

 



3.3.4. Klasių valandėlės. Mokinių mokymo(si) lūkesčių analizė, 

susitarimas dėl bendrų taisyklių, supažindinimas su 

gimnazijos lankomumo aprašu. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita 

Vaičelytė, klasių vadovai. 

 2016 m. rugsėjo 

mėn. 

 

3.3.5. Diskusijos klasių grupėse. Mokymo(si), lankomumo ir 

elgesio problemos ir jų  sprendimo būdai.  

Socialinė pedagogė Rita Kamarauskienė, 

VGK nariai. 

 2016 m. lapkričio 

mėn. 

 

3.3.6. Mokinių tarybos pokalbiai su mokymosi motyvacijos, 

elgesio, lankomumo problemų turinčiais mokiniais. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita 

Vaičelytė, mokinių taryba, klasių vadovai. 

 Visus metus.  

3.3.7. Vaiko gerovės komisijos veikla organizuojant pagalbą 

padidinto dėmesio reikalaujantiems mokiniams.  

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita 

Vaičelytė, socialinė pedagogė Rita 

Kamarauskienė, VGK nariai, klasių vadovai. 

 Visus metus.  

 

III. PAGALBA MOKINIUI 
 

Tikslas 

4. Kryptingai ir nepertraukiamai planuoti sėkmingą mokinio karjerą. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

4.1. Užtikrinti mokinių profesinio švietimo 

poreikių tenkinimą. 

Mokiniai gauna pakankamai informacijos apie 

profesijas ir stojimo sąlygas. 

Sudaromos galimybės lankytis aukštosiose mokyklose, 

kolegijose ir kt. Sudaromos sąlygos profesiniam veiklinimui. 

Ugdymo karjerai paslaugos visiškai tenkina mokinių poreikius. 

4.2. Tobulinti profesinio informavimo, 

orientavimo ir konsultavimo sistemą. 

Yra profesinio informavimo, orientavimo ir 

konsultavimo sistema. 

Mokiniai savo karjerą planuoja atsižvelgdami į šalies darbo 

rinkos situaciją ir numatydami perspektyvas. 

 

4.3. Supažindinti mokinius ir jų tėvus su 

ugdymo karjerai galimybėmis gimnazijoje. 

Tėvai kartu su vaikais domisi būsimąja 

profesija, susipažįsta su ugdymo karjerai 

teikiamomis paslaugomis. 

Tėvai realiai įvertina savo vaikų galimybes, žino jų lūkesčius, 

neverčia mokytis ten, kur nenori vaikai. 

 

Priemonės 

 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Ribinis 

atlikimo 

laikas 

Pastabos 

1.1. 4.1.1. Susitikimas su Vilniaus teritorinės darbo biržos 

Širvintų skyriaus atstovais. 

Ugdymo karjerai koordinatorė Renata Žygienė, 

IV klasių vadovai 

Vilniaus teritorinės 

darbo biržos 

Širvintų skyrius 

2016 m.kovo  

mėn. 

 

4.1.2. Karjeros centro pristatymas I klasių mokiniams. Ugdymo karjerai koordinatorė Renata Žygienė.  2016 m. 

rugsėjo mėn. 

 



4.1.3. „Rask savo kelią. Išsirink studijas“. Susitikimas su 

aukštųjų mokyklų, kolegijų ir profesinių mokyklų 

atstovais.  

Ugdymo karjerai koordinatorė Renata Žygienė. ISM, VU TVM, 

VGTU, VK ir kt. 

administracijos 

2016 m. 

sausio  – 

gegužės mėn. 

 

4.1.4. Susitikimai su studentais – buvusiais gimnazistais. 

 

Ugdymo karjerai koordinatorė Renata Žygienė.  Nuolat  

4.1.5. Individualus mokinių profesinis konsultavimas 

 

Ugdymo karjerai koordinatorė Renata Žygienė.   Pagal poreikį  

4.1.6. Susitikimai su organizacijos ,,Kastu.lt“ atstovais. 

Supažindinimas su studijomis užsienyje. 

Ugdymo karjerai koordinatorė Renata Žygienė.  2016 m. 

lapkričio 

mėn.  

 

4.1.7. Išvykos į parodą ,,Studijos 2016” LITEXPO  Ugdymo karjerai koordinatorė Renata Žygienė, 

klasių vadovai. 

 2016 m. 

vasario mėn. 

 

4.1.8. Profesinės savanorystės projekto „Kam to reikia?“ 

vizitai. 

Ugdymo karjerai koordinatorė Renata Žygienė.  2016 m. 

pagal 

galimybes 

 

4.1.9. Pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

vaikams. 

Ugdymo karjerai koordinatorė Renata Žygienė, 

specialusis pedagogas,  klasių vadovai. 

 2016 m. 

pagal poreikį 

 

4.1.10. Individualios konsultacijos abiturientams dirbant su 

LAMA BPO sistema. 

Ugdymo karjerai koordinatorė Renata Žygienė  2016 m. 

gegužės -  

birželio mėn. 

 

4.1.11. Apsilankymas šalies universitetuose, kolegijose bei 

profesinio rengimo centruose (pagal mokinių 

ketinimus rinktis studijų programas). 

 

Ugdymo karjerai koordinatorė Renata Žygienė, 

klasių vadovai. 

 2016 m. 

pagal poreikį. 

 

4.2.1. Individualios ir grupinės konsultacijos II klasių 

mokiniams sudarant individualų ugdymo planą. 

Klasių vadovai, ugdymo karjerai koordinatorė 

Renata Žygienė. 

 2016 m. 

sausio – 

birželio mėn. 

 

4.2.2. Individualių ugdymo planų dermė su galimų studijų 

sričių konkursinių mokomųjų dalykų sąrašu. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė 

Vaškūnienė, klasių vadovai, ugdymo karjerai 

koordinatorė Renata Žygienė. 

 Nuolat, pagal 

poreikį 

 

4.2.3. Informacijos sklaida gimnazijos bendruomenei 

profesinio švietimo klausimais. 

Klasių vadovai, ugdymo karjerai koordinatorė 

Renata Žygienė. 

 Nuolat  

4.2.4. Ugdymo karjerai paslaugų pristatymas klasių 

vadovams. 

Ugdymo karjerai koordinatorė Renata Žygienė.  2016 m. 

rugpjūčio 

mėn. 

 

4.2.5. Ugdymo karjerai koordinatoriaus savišvieta 

(seminarai, konferencijos ir pan.). 

Ugdymo karjerai koordinatorė Renata Žygienė.  Visus mokslo 

metus 

 



4. 3.1. Individualūs pokalbiai su mokinių tėvais apie 

galimybes rinktis profesijas. 

Direktorė Audronė Buzienė,  direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui Margarita Vaičelytė  ir 

Stasė Vaškūnienė, ugdymo karjerai koordinatorė 

Renata Žygienė, klasių vadovai. 

 

 Nuolat, pagal 

poreikį 

 

4.3.2. Profesinis veiklinimas. Ugdymo karjerai koordinatorė Renata Žygienė, 

klasių vadovai, dalykų mokytojai. 

 Visus mokslo 

metus 

 

4.3.3. Nacionalinė Karjeros savaitė. Mokymai tėvams 

„Ugdymas karjerai prasideda šeimoje“. 

Ugdymo karjerai koordinatorė Renata Žygienė.  2016 m. 

lapkričio 

mėn. 

 

 

Tikslas 

5. Didinti pagalbos mokiniui  efektyvumą bei sudaryti prielaidas pozityviai mokinių socializacijai ir pilietinei brandai. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

5.1.Stiprinti mokinių sveikatą, formuoti 

sveikos gyvensenos įgūdžius. 

Parengtos priemonės mokinių sveikos 

gyvensenos įgūdžių formavimui, fizinės ir 

psichoemocinės sveikatos stiprinimui. 

Sudarytos sąlygos sveikatinimo priemonių įgyvendinimui. Mokiniai 

aktyviai dalyvauja sveikatingumo programose, gerėja mokinių 

sveikatos indeksas, keičiasi nuostatos ir požiūris į žalingus įpročius. 

5.2. Vykdyti mokyklos nelankymo, 

žalingų įpročių, smurto ir kitų neigiamų 

socialinių reiškinių prevenciją 

įtraukiant gimnazijos bendruomenės 

narius, rajono institucijų specialistus. 

Tobulinti psichosocialinės pedagoginės 

ir švietimo pagalbos teikimo sistemą, 

bendradarbiavimo su tėvais formas. 

Suburti rajono institucijų specialistai, mokinių 

tėvai, mokytojai ir mokiniai, vykdantys žalingų 

įpročių bei smurto prevenciją. 

Veiksminga pagalbos teikimo sistema, naujos 

bendradarbiavimo su tėvais formos 

organizuojant pagalbą vaikui. 

Suburta efektyvi prevencines priemones vykdanti mokytojų (klasės 

vadovai + pagalbos mokiniui specialistai  + mokytojai) – mokinių – 

tėvų komanda. 

Gerėja pagalbos teikimas bei prieinamumas mokiniui. Efektyvus 

bendradarbiavimas su mokinių tėvais teikiant pagalbą vaikui. 

5.3. Bendradarbiauti su įvairiomis 

rajono institucijomis, mokymo 

įstaigomis vykdant prevencines 

priemones bei organizuojant renginius. 

Teikti metodinę pagalbą mokytojams, 

mokiniams bei jų tėvams (globėjams) 

prevenciniais klausimais. 

Organizuojami švietėjiški renginiai 

mokytojams, mokiniams bei jų tėvams 

prevenciniais klausimais. Teikiama pagalba 

mokiniams ir jų tėvams sprendžiant problemas, 

trukdančias vaiko ugdymosi procesui. 

Bendradarbiaujančių institucijų ir mokymo įstaigų tinklo ir 

tarpinstitucinių ryšių plėtra ir stiprinimas. Mokytojai, mokiniai bei jų 

tėvai efektyviai taiko įgytas žinias ir kompetencijas. Užtikrintas 

veiksmingas mokinių ugdymas ir ugdymasis, emociškai saugus 

mikroklimatas klasėse. 

 

 

 

 

 



Priemonės 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Ribinis 

atlikimo 

laikas 

Pastabos 

5.1.1. Sveikatingumo renginių ir priemonių rengimas ir 

vykdymas. 

Biologijos, kūno kultūros mokytojai, sveikatos 

priežiūros specialistė Laima Razmienė. 

 Visus metus  

5.1.2. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo programos vykdymas. 

Biologijos, chemijos mokytojai, sveikatos priežiūros 

specialistė Laima Razmienė. 

 Visus metus  

5.1.3. Renginiai, skirti Pasaulinei kovos prieš AIDS 

dienai paminėti. 

 

Direktoriaus pavaduotoja pavaduotoja ugdymui 

Margarita Vaičelytė,  socialinė pedagogė Rita 

Kamarauskienė, biologijos mokytojai, sveikatos 

priežiūros specialistė Laima Razmienė, mokinių 

savivalda, klasių vadovai.  

 2015 m. 

lapkričio – 

gruodžio 

mėn. 

 

5.1.4. Tyrimas. I klasių ir naujai atvykusių į III klasę 

mokinių adaptacija gimnazijoje. Apklausos 

duomenų analizė ir pristatymas bendruomenei. 

Socialinė pedagogė Rita Kamarauskienė, klasių 

vadovai. 

 2016 m. 

rugsėjo mėn. 

 

5.2.1. Gimnazijos vaiko gerovės komisijos posėdžiai. 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita 

Vaičelytė, vaiko gerovės komisija. 

 

Širvintų rajono 

Policijos 

komisariatas, 

Širvintų PSPC, 

Širvintų r. 

VTAT 

Kartą per 

mėn. 

 

5.2.2. Tyrimas. „Gimnazijos nelankymo priežastys“. Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos pirmininkė 

Margarita Vaičelytė, komisijos nariai, darbo grupė 

 

 
2016 m. kovo 

mėn. 

 

5.2.3. Informacinių stendų apie pagalbą teikiančias 

institucijas parengimas. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita 

Vaičelytė, socialinė pedagogė Rita Kamarauskienė, 

specialusis pedagogas, sveikatos priežiūros specialistė 

Laima Razmienė. 

 Visus metus 

 

 

5.2.4. Direkcinės tarybos posėdis. 

Pagalbos mokiniui sistemos efektyvumas siekiant 

aukštesnės asmeninės pažangos. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita 

Vaičelytė, vaiko gerovės komisija, klasių vadovai. 

 2016 m. 

gegužės mėn. 

 

5.2.5. Visuotinis mokinių tėvų susirinkimas. Direktorė Audronė Buzienė.  2016 m. 

gruodžio 

mėn. 

 

5.2.6. Tėvų dienos gimnazijoje. Direktorė Audronė Buzienė, direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui Margarita Vaičelytė ir Stasė Vaškūnienė, 

klasių vadovai, dalykų mokytojai. 

 Du kartus per 

metus. 

 



5.2.7. Klasių mokinių tėvų susirinkimai. Klasių vadovai.  Du kartus per 

metus. 

 

5.2.8 Informacijos sklaida, tėvų švietimas (TAMO, 

gimnazijos interneto svetainė, gimnazijos 

laikraštis „ATOdangos“, rajoninė spauda). 

Direktorė Audronė Buzienė, IKT mokytoja Diana 

Lesutienė, klasių vadovai, dalykų mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai. 

 Visus metus  

5.3.1. Projektai: 

,,Mes prieš smurtą“,  „Matyti širdimi“, „Skrydis“, 

,,Drąsinkime ateitį”, „Dizaino manufaktūra“. 

Projektus vykdančios dorinio ugdymo mokytojos 

Helena Marčiauskienė ir Nomeda Drazdienė, 

ekonomikos mokytoja Rita Česonienė, technologijų 

mokytoja Daiva Erslavienė, dailės mokytoja Jurgita 

Krušinskaitė, socialinė pedagogė Rita Kamarauskienė. 

 Visus metus 

 

Projektų 

lėšos 

5.3.2. Susitikimai su rajono Švietimo centro 

Pedagoginės psichologinės tarnybos, Vaiko teisių 

apsaugos tarnybos, medicinos institucijų 

specialistais, policijos pareigūnais. 

Direktorė Audronė Buzienė, direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui Margarita Vaičelytė ir Stasė Vaškūnienė, 

klasių vadovai, vaiko gerovės komisija. 

Širvintų rajono 

PK, Širvintų 

PSPC, Širvintų 

VTAT, Širvintų 

ŠC  

Visus metus 

 

 

5.3.3. Reidai gimnazijos teritorijoje Vaiko gerovės komisijos nariai.  Du kartus per 

mėn. 

 

5.3.4. Dalyvavimas organizacijos ,,Gelbėkime vaikus” 

veikloje, socializacijos projekte ,,Sniego gniūžtė”. 

Projektus kuruojančios dorinio ugdymo mokytojos 

Helena Marčiauskienė ir Nomeda Drazdienė. 

 Visus metus 

 

 

5.3.5. Klasės valandėlės vaiko teisių ir pareigų, 

gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių, mokinio 

elgesio taisyklių, lankomumo reglamentavimo 

tvarkos klausimais. 

Klasių vadovai, socialinė pedagogė Rita 

Kamarauskienė, Vaiko gerovės komisijos pirmininkė 

Margarita Vaičelytė. 

 Visus metus  

5.3.6. Mokinių supažindinimas su įstatymais apie 

pirotechnikos naudojimą, rūkymą viešoje vietoje, 

šiukšlinimą ir atsakomybę už šių įstatymų 

nevykdymą. 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Margarita 

Vaičelytė, klasių vadovai, socialinė pedagogė Rita 

Kamarauskienė. 

 2016 m. 

rugsėjo mėn. 

 

5.3.7. 

 

 

 

Širvintų rajono švietimo centro PPT, gimnazijos 

specialistų individualios konsultacijos mokiniams 

jų tėvams (globėjams) ir mokytojams.  

Klasių vadovai, socialinė pedagogė Rita 

Kamarauskienė, sveikatos priežiūros specialistė Laima 

Razmienė. 

 Visus metus, 

pagal poreikį 

 

 

5.3.8 Socialinės paramos (nemokamo maitinimo, 

pavėžėjimo, aprūpinimo mokinio reikmėmis, 

mokinių sveikatos priežiūros) organizavimas 

gimnazijoje. 

Ekonomikos mokytoja Jūratė Griškevičienė, socialinė 

pedagogė Rita Kamarauskienė, sveikatos priežiūros 

specialistė Laima Razmienė. 

 Visus mokslo 

metus 

 

 

 

 



IV. GIMNAZIJOS VALDYMO TOBULINIMAS. 

 

Tikslas 

6. Plėtoti esančias ir ieškoti bei kurti naujas bendruomenės bendradarbiavimo formas, ugdant bendruomenės narių mokėjimo mokytis kompetencijas.  

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

6.1. Tobulinti gimnazijos administracijos, visų 

lygių vadovų, mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų profesinę kvalifikaciją, plėtoti valdymo 

kompetencijas. 

Gimnazijos administracija, visų lygių 

vadovai, mokytojai, pagalbos mokiniui 

specialistai tobulina kvalifikaciją 

seminaruose, kursuose. 

Gimnazijos administracija ir įvairių lygių vadovai dalijasi 

vadybine patirtimi, konsultuoja kolegas iš kitų rajono bei šalies 

mokyklų. Vyksta atviros pamokos gimnazijos mokytojams. 

6.2. Plėtoti gimnazijos savivaldą, skatinant 

bendruomenės narius dalyvauti gimnazijos 

valdyme. 

Mokytojai, mokiniai, tėvai dalyvauja 

kuriant gimnazijos veiklos dokumentus. 

Mokytojai, mokiniai, tėvai inicijuoja veiklas, padedančias 

plėtoti gimnazijos kultūrą, tobulinti ugdymo procesą. 

 

Priemonės 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

 

Ribinis 

atlikimo 

laikas 

Pastabos 

6.1.1. Metodinės, pedagoginės literatūros naujienų, pedagogams skirtų 

informacinių leidinių apžvalga ir aptarimas. Seminaruose, 

konferencijose, įgytos gerosios patirties sklaida. 

Direktorė Audronė Buzienė, metodinės 

tarybos pirmininkė Rūta Švelnikienė. 

 Visus metus  

6.1.2. Teoriniai - praktiniai pasitarimai dėl 2016–2018 metų strateginio 

plano vykdymo, 2016 metų veiklos plano vykdymo. 

Direktorė Audronė Buzienė.  Visus metus  

6.1.3. Gimnazijos vadovo, jo pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo plano 2017 m. 

parengimas. 

Direktorė Audronė Buzienė, metodinės 

tarybos pirmininkė Rūta Švelnikienė. 

 2016 m. 

gruodžio mėn. 

 

6.1.4.. Tyrimas. Kvalifikacijos tobulinimo poreikių nustatymas 2017 m. Metodinės tarybos pirmininkė Rūta 

Švelnikienė. 

 2016 m. 

lapkričio mėn. 

 

6.1.5. Direkcinės tarybos posėdis.  
Kvalifikacijos tobulinimo poreikių ir kvalifikacijos tobulinimo 

programų dermė. 

Metodinės tarybos pirmininkė Rūta 

Švelnikienė. 

 2016 m. 

gruodžio mėn. 

 

6.1.6.  Mokytojų, siekiančių aukštesnės kvalifikacinės kategorijos, 

veiklos stebėsena. 

Direktorė Audronė Buzienė, direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui Margarita 

Vaičelytė ir Stasė Vaškūnienė, metodinė 

taryba. 

 Pagal 

patvirtintą 

atestacijos 

grafiką. 

 



6.1.7. Mokytojų dalyvavimas Širvintų rajono švietimo centro 

rengiamuose kvalifikacijos tobulinimo(si) renginiuose. 

Direktorė Audronė Buzienė.  Visus metus, 

pagal atskirą 

grafiką. 

 

6.2.1. Tėvų komiteto veikla ugdymo kokybės gerinimo, gimnazijos 

įvaizdžio kūrimo, pagalbos mokiniui srityse. 

Tėvų komiteto pirmininkas Norbertas 

Iljeitis. 

 Pagal poreikį.  

6.2.2.  Mokinių tarybos veikla ugdymo proceso organizavimo 

tobulinimo,  ugdymo kokybės gerinimo, popamokinės veiklos, 

gimnazijos įvaizdžio kūrimo ir kt. srityse. 

Mokinių tarybos pirmininkas Rokas 

Štikanas, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Margarita Vaičelytė. 

 Pagal mokinių 

tarybos veiklos 

planą. 

 

 

ATSISKAITYMO IR INFORMAVIMO TVARKA 

 

 

Kas atsiskaito ir informuoja 
Kam atsiskaito ir informuoja 

Atsiskaitymo ir 

informavimo forma 
Ribinis laikas 

Gimnazijos direktorė, vyr. buhalterė Gimnazijos tarybai 

 Mokytojų tarybai 

Pranešimas – ataskaita 

Pranešimas – ataskaita 

2 kartus per metus gruodžio ir gegužės mėnesį 

2 kartus per metus gruodžio ir gegužės mėnesį 

Gimnazijos taryba Delegavusioms institucijoms: 

–    tėvai – tėvų susirinkime tėvams 

–     mokytojai – mokytojų tarybos 

posėdyje mokytojų tarybos nariams 

–    mokiniai – mokinių tarybos posėdyje 

mokinių tarybos nariams. 

Pranešimas – ataskaita 

  

Pranešimas – ataskaita 

  

Žodinis pranešimas 

 

1 kartą per metus gruodžio mėnesį 

1 kartą per metus birželio mėnesį 

 

1 kartą per metus mokslo metų pabaigoje 

Gimnazijos tarybos pirmininkas Bendruomenei Žodinis pranešimas 1 kartą per metus gruodžio mėnesį 

 

Gimnazijos mokinių komitetas Klasių seniūnams 

  

Gimnazijos tarybai 

Žodinis pranešimas, 

iliustruotas skaidrėmis 

Žodinis pranešimas 

1 kartą per metus mokslo metų pabaigoje 

 

1 kartą per metus mokslo metų pabaigoje 

Mokinių tarybos pirmininkas Gimnazijos mokinių tarybai Žodinis pranešimas 1 kartą per metus mokslo metų pabaigoje 

Metodinė taryba Mokytojų tarybai Žodinis pranešimas 1 kartą per metus sausio mėn. 

Metodinės grupės Metodinei tarybai Žodinis pranešimas 1 kartą per metus gruodžio mėn. 

 

Planą parengė darbo grupė, paskirta direktoriaus 2015 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V-60 

 

PRITARTA  

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus 

gimnazijos tarybos 2016-01-21 

posėdžio protokoliniu nutarimu (Protokolas Nr. 14) 

 


