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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 
 

2.1. Tobulinti 

šiuolaikinės pamokos 

kasdieniame mokytojo 

darbe organizavimą. 

Atsižvelgdami į 

išorinio rizikos 

vertinimo 

rekomendacijas, 

mokytojai daugiau 

dėmesio skiria 

šiuolaikinės 

pamokos 

elementams. 

Nuolatinė įvairių 

dalykų mokytojų 

pamokų stebėjimo, 

kurį vykdo 

administracija, 

priežiūra.  

Teikiamos 

rekomendacijos 

mokytojams, parinkti 

seminarai pamokos 

kokybės tobulinimui.  

Buvo atliekama 

sisteminga ir planuota 

pedagoginio darbo 

priežiūra. Gauti rezultatai 

padėjo stebėti, analizuoti 

ir vertinti mokytojų bei 

mokinių veiklas, siekiant 

išsiaiškinti mokytojų, 

stipriąsias ir tobulintinas 

puses, planuoti metodinę 

pagalbą ir kvalifikacijos 

tobulinimo renginius. 

Šiuolaikinės pamokos 

aspektų tobulinimui 

mokytojams buvo 

užsakyti 6 kvalifikacijos 

kėlimo renginiai. 

Stebint mokytojų 

pamokas, išryškėjo 

geresnis, tikslingesnis 

šiuolaikinės pamokos 

organizavimas. 

Dauguma mokytojų 

naudoja šiuolaikines 

ugdymo priemones ir 



pastebi jų veiksmingumą 

mokiniams. Ypač 

patrauklios yra vaizdo 

pamokos, TAMO 

(egzaminatorius.lt), 

Edukos, Baltų Lankų 

siūlomos virtualios 

užduotys, kurios buvo 

įsigytos iš projektinių bei 

MK lėšų visiems 1-8 ir I-

IV gimn. klasių 

mokytojams ir 

mokiniams. 
 

2.2. Inicijuoti ir 

organizuoti 

gimnazijos mokinių 

lankomumo apskaitos, 

kontrolės ir 

gimnazijos nelankymo 

prevencijos tvarkos 

aprašo tobulinimą. 

Priimti susitarimai, 

vieningi 

reikalavimai 

lankomumo 

apskaitai, orientuotai 

į mokinių poreikių 

tenkinimą. 

1. Sudaryta ir 

patvirtinta darbo grupė 

tvarkos aprašui 

pakeisti. 

2. Atnaujintas, 

patvirtintas ir 

gimnazijos 

bendruomenei 

pristatytas mokinių 

lankomumo apskaitos, 

kontrolės ir 

gimnazijos nelankymo 

prevencijos tvarkos 

aprašas. 

Siekiant aiškaus proceso 

reglamentavimo bei dėl 

nenumatytų aplinkybių  

(COVID-19 pandemijos) 

atsiradus būtinybei 

papildyti, pakeisti aprašą, 

gimnazijoje buvo 

sudaryta lankomumo 

apskaitos, kontrolės ir 

gimnazijos nelankymo 

prevencijos tvarkos 

aprašo atnaujinimo darbo 

grupė, kuri parengė 

dokumentą. 

Direktoriaus patvirtintas 

tvarkos aprašas pristatytas 

bendruomenei: mokytojai 

buvo supažindinti per 

mokytojų savaitinį 

susirinkimą, mokiniai - 

klasių valandėlių metu, 

tėvams aprašas išsiųstas į 

TAMO dienyną. Be to, 

aprašas buvo patalpintas 

gimnazijos internetinėje 

svetainėje bei facebook 

paskyroje. 
 

9.3. Atnaujinti 

gimnazijos darbo 

apmokėjimo sistemos 

aprašą. 

Pagerintos 

darbuotojų darbo 

apmokėjimo sąlygos 

pagal galiojančius 

teisės aktus. 

Atnaujintas 

gimnazijos darbo 

apmokėjimo sistemos 

aprašas, kuris atitinka 

teisės aktų nustatytus 

reikalavimus. 

Siekiant pagerinti 

darbuotojų darbo 

apmokėjimo sąlygas, 

buvo patobulinta 

skatinimo (priedų) 

sistema, peržiūrėtos ir 

papildytos mokytojų 

veiklos gimnazijos 



bendruomenei. 

Atsižvelgus į naujus 

teisės aktus, Valstybės 

kontrolės 

rekomendacijas, rinkos ir 

darbuotojų pasiūlymus, 

per 2020 m.  darbo 

apmokėjimo sistema 

buvo atnaujinta 2 kartus. 
 

9.4.Inicijuoti ir 

vykdyti monitoringą 

gimnazijos veiklos 

tobulinimo veiksmų 

plano sudarymui. 

Remiantis išorės 

vertinimo 

išvadomis, sudarytas 

gimnazijos veiklos 

tobulinimo veiksmų 

planas. 

1. Iki 2020 m. vasario 

mėn. 20 d. sudaryta ir 

patvirtinta darbo grupė 

planui parengti. 

2. Iki 2020 m. 

rugpjūčio 31 d. 

gimnazijos veiklos 

tobulinimo veiksmų 

planas pristatytas 

gimnazijos 

bendruomenei. 

Remiantis išorės 

vertinimo išvadomis, 

pasiruošta ir pradėta 

įgyvendinti projektą 

,,Kokybės krepšelis”. 

2020 m. vasario 14 d. 

sudaryta ir patvirtinta 

darbo grupė, kuri laiku 

parengė veiksmų 

tobulinimo planą. 

Parašytas gimnazijos 

veiklos tobulinimo 

planas buvo pristatytas 

mokytojų tarybos 

posėdyje bei gimnazijos 

tarybai. Be to, laikantis 

asmens duomenų 

apsaugos, buvo 

paviešintas gimnazijos 

facebook paskyroje. 

Naudojantis ,,Kokybės 

krepšelio" lėšomis iki 

metų pabaigos buvo 

nupirkta skaitmeninė 

įranga, mokytojai 

dalyvavo kompetencijų 

tobulinimo programose, 

pasamdytas laborantas 

gamtos mokslų 

tiriamosioms veikloms, 

organizuotos 

konsultacijos mokiniams. 
 

 


