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Kelmės  rajono  Kražių  gimnazijos
direktoriaus 2020 m. vasario 11d. 

            įsakymu Nr. V1-32a

KRAŽIŲ ŽYGIMANTO LIAUKSMINO GIMNAZIJOS 
2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

I SKYRIUS 
 BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kražių  Žygimanto  Liauksmino  gimnazijos  veiklos  programoje  numatomi  tikslai,

uždaviniai  ir  veiklos  prioritetai,  kurie  remiasi  gimnazijos,  Kelmės  rajono  savivaldybės  švietimo

skyriaus strateginėmis, metinėmis bei LR švietimo ir mokslo ministerijos švietimo vystymo kryptimis. 

2. Rengiant Kražių gimnazijos veiklos programą orientuojamasi į europinius standartus

ir  šiuolaikinės  Lietuvos  visuomenės  poreikius  atitinkančią  švietimo  kokybę,  siekiama  užtikrinti

daugumos Kražių zonos mokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi ir ugdymo poreikius. 

3. Gimnazijos  veiklos  programoje  kiekvieno  tikslo  realizavimui  numatomi  veiklų

tvarkaraščiai bei sėkmės rodikliai.

4. Veiklos programoje laikomasi gimnazijos strateginėse kryptyse deklaruotų vertybių,

principų, realizuojant numatytą gimnazijos misiją ir viziją. 

II SKYRIUS.  
MISIJA

5. Įgyvendinti  švietimo  politiką,  teikti   vidurinį  išsilavinimą,  atsižvelgiant  į  mokinių

poreikius ir gebėjimus. Ugdyti aktyvią, savimi ir savo gebėjimais pasitikinčią, atsakingą, kūrybingą

asmenybę,  gebančią  sėkmingai  integruotis  į  besikeičiančios  visuomenės  gyvenimą  bei   planuoti

gyvenimo karjeros perspektyvas. 

III SKYRIUS. 
VIZIJA 

6. Autentiška, bendražmogiškų vertybių pagrindu veikianti bendrojo tipo gimnazija, 

jungianti besimokančią bendruomenę bendradarbiavimui ir siekianti mokymosi pažangos. 

IV SKYRIUS. 
 PRIORITETAS IR TIKSLAI

7. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys.
       Tikslas: Savivaldus mokymasis.
       Uždaviniai:  1. Ištirti gabių ir silpnai besimokančių mokinių poreikius mokymuisi ir pažangai;
                            2. Sisteminti mokinio asmeninės pažangos įrodymus. 

V SKYRIUS.  
SITUACIJOS ANALIZĖ 

8. Vidinės aplinkos analizė:

Sritis

stipru silpna
galimybės grėsmės

Rezultatai Mokyklos pasiekimai ir pažanga

(3,09)

Asmenybės tapsmas 

(2,83)
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Dalyvavimas rajoniniuose 
konkursuose, olimpiadose. 
Sportiniai ir kūrybiniai pasiekimai. 
Dalyvavimas visuomeninėje 
veikloje, projektuose.

Mokinių savarankiškumo, iniciatyvumo, 
atsakomybės stoka. Mokiniai menkai 
pasitiki savo jėgomis, trūksta socialinio 
atsparumo įtakoms, psichologinio 
atsparumo renkantis sveiką gyvenseną. 

Ugdymas ir

mokinių

patirtys

Ugdymo tikslai

 (3,35)

Mokymasis 

(2,7)
Ugdymo ir bendrųjų programų 
dermė, atitikimas ugdymosi 
poreikiams. Pasirenkamųjų dalykų, 
modulių, neformaliojo švietimo 
užsiėmimų pasiūla. Mokyklos 
darbotvarkė, pamokų tvarkaraščiai 
yra patogūs ir naudingi mokiniams.

 Vertinimo ir grįžtamosios informacijos 
atitrūkimas. Mažai taikomas pamokose 
įsivertinimas, kaip savivoka, mąstymo ir 
mokymosi proceso supratimo būdas.

Aplinkos  Aplinkų bendrakūra 

(3,87)

Mokymasis ne mokykloje 

(2,52)
Renovuotas pastatas. Estetiška 
aplinka, tinkama bendrauti, mokytis 
ir ilsėtis.

Nepakankama  ugdymo technologijų 
pažanga, trūksta patirties sklaidos 
įsisavinant naujas technologijas. Mažas 
savivaldybės indėlis į įrangos ir 
priemonių atnaujinimą, garantuojant 
ugdymo šiuolaikiškumą ir kokybę.

Vadyba ir

lyderystė

 Kompetencija
 (3,17)

Bendradarbiavimas su tėvais, tėvų

įsitraukimas(2,62)
Mokytojai tobulina savo socialinius 
emocinius gebėjimus. Jie išmano 
savo ugdymo sritį, dirba veiksmingai
ir siekia dirbti geriau.

Mažas tėvų procentas įsitraukia į vaikų 
ugdymą plečiant jų akiratį, skatinant 
pažintinį aktyvumą, padedant išsikelti ir 
siekti ambicingus tikslus.

Tobulinimo kryptys
Mokinių patirtys

1.1.1.  Savivaldus mokymasis

mokinių mokymosi poreikiai (savarankiškumas, įsivertinimas,

pažangos įrodymai)
Privalumai Trūkumai Rekomendacijos

71  %  mokinių  geba
išsikelti  mokymosi
tikslus.  75  %  mokinių
geba  savarankiškai
pasirinkti  informacijos
šaltinius ir priemones.
66  %  mokinių
savarankiškai
pasirenka  užduočių
atklikimo būdą.

61  %  mokinių  išsikeltų  tikslų
nepasiekia  dėl  negebėjimo
suplanuoti darbo dienos laiko.
61 % mokinių reikalinga pagalba
išsikeltiems  mokymosi  tikslams
pasiekti.

Reikalinga mokiniui pagalba
išsikeliant mokymosi tikslus
ir planuojant darbo laiką. 
Išsikeliant mokymosi tikslus
ir  planuojant  darbo  laiką
mokiniams  reikalingos
individualūs   dalyko
mokytojų  patarimai  ir
alternatyvūs  modeliai,  tėvų
patarimai.

 
75  %  mokinių
pripažįsta  savo
mokymosi problemas.

Mokytojai  pastebi,  kad  42  %
mokinių  savarankiškai
nesprendžia  mokymosi
problemų. 31 % mokinių negeba
spręsti mokymosi problemų.

Sprendžiant  mokymosi
problemas  mokiniams
reikalinga  mokytojo  ir
auklėtojo  pagalba.
Rekomenduojame  dalykų
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40% mokinių  patiria  mokymosi
problemų,  nes  jiems  sunku
įsiminti,  ką  aiškina  mokytojas;
31  %  mokinių  sunku  išmokti,
nors mokosi daug; 31 % mokinių
sunku  suprasti,  kas  aiškinama
pamokų metu.

mokytojams  teikti  pagalbos
specialistų rekomendacijas. 

82  %  tėvų  diskutuoja
su  vaikais  mokymosi
pažangos  klausimais.
77  %   mokinių  stebi
savo pažangą.

31  %  mokinių  savarankiškai
nedaro  išvadų  ir  nepriima
sprendimų.
61% mokinių priimti sprendimus
dėl  mokymosi  pažangos  trukdo
nuovargis,  o  40  %  mokinių  -
tingėjimas

Negebantiems  savarankiškai
priimti  sprendimus,  siekiant
pažangos  reikalinga
mokytojo, klasės auklėtojo ir
tėvų pagalba.

89 % mokinių stengiasi
lankyti pamokas. 86 %
mokinių  jaučiasi
atsakingi  už  savo
mokymąsi.

27  %  mokinių  pamokas
praleidžia  dėl  mokyklos
renginių.

26  %  mokinių  neatlieka  namų
darbų,  nurodydami  priežastį,
kaip tingėjimą ir nesupratimą. 
59 % mokinių nurodo, kad visai
klasei  vienodus  namų  darbus
mokytojai  skiria  dažnai.  51%
mokinių namų darbų nesupranta,
47%  mokinių  namų  darbai  per
sunkūs. 

Siekiant  mažinti  praleistų
pamokų  skaičių,
rekomenduojame  dalyvauti
rajoniniuose  renginiuose
išsikeliant prioritetus. 
Rekomenduojame  atnaujinti
namų  darbų  klubo  veiklą,
siekiant  suteikti  pagalbą
mokiniui  atliekant  namų
darbus.

Diferencijuoti namų darbus.

78  %  mokinių  geba
dirbti  įvairios  sudėties
ir dydžio grupėse. 74 %
mokinių  dirbdami
grupėse diskutuoja, 

64 % gabių mokinių tik raginami
teikia  pagalbą  silpniau
besimokantiems. 

Skatinti gabiuosius mokinius
teikti  pagalbą  silpnai
besimokantiems  mokiniams
(pamokoje,  atliekant  namų
darbus ir pan.)
Pamokoje  vertinti  mokinių
išsakytų  teiginių
argumentavimą.

VI SKYRIUS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO IR VEIKLOS REZULTAI

Ugdymo proceso organizavimo ir veiklos rezultatų analizė

2018-2019 m.m.

Mokymosi pasiekimai.  2018 - 2019 m. m.  5- 8 ir 1- 4 gimnazinėse klasėse mokėsi  ir mokslo 

metus baigė 128  mokiniai. 

2018 – 2019 m. m. bendras mokinių pažymių vidurkis buvo 7,95.  Besimokančių mokinių pagal

pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalį t.y.  5 – 2g klasių mokinių pažangumo vidurkis

buvo 7,92, pagal vidurinio ugdymo programą – 8,03. Didžiausias procentas 10-6 besimokančių mokinių
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buvo 5 klasėje (76,9%)  ir 2g klasėje (70,6%). Didžiausia dalis  patenkinamai besimokančių mokinių

buvo 6 klasėje (64,3%), 8  klasėje (47,8%).   

Pirmūnų kaita  2018-2019 m. m.
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Mokinių pasiekimai 2018-2019 m. m. pagal dalykus:

Klasė Mokinių 
skaičius

Lietuvių
kalba

Matematika Anglų 
kalba

Istorija Gamta/
Biologija

Fizika Chemija Informacinės
technologijos

Geografija

Pažymių  vidurkis
5 13 7,54 7,23 7,23 7,85 8,46 8,54
6 14 6,79 6,21 6,14 6,93 7,57 7,71 7,00
7 11 6,91 6,82 6,82 7,55 7,55 7,36 8,55 7,55
8 23 6,78 6,74 6,74 7,39 7,52 6,74 6,96 8,00 7,65
1g 20 7,00 6,40 6,80 8,10 6,75 7,50 6,95 8,40 8,35
2g 17 6,94 6,82 7,18 8,53 7,65 7,35 7,24 7,65 8,82

98 6,99 6,70 6,81 7,73 7,58 7,24 7,05 8,14 7,87

Kla Lietuvių Matematika Anglų kalba Istorija Biologija Fizika Chemija Informacinė Geografija
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3g 7 12 6,42 12 7,45 12 8,40 5 6,14 7 8,00 6 7,80 5 8,09 11 8,60 10
4g 7,33 18 6,61 18 6,89 18 7,50 10 7,55 11 8,00 7 9,00 9 7,83 6 7,50 8

7,17 30 6,52 30 7,17 30 7,95 15 6,85 18 8,00 13 8,4 14 7,96 17 8,05 18

2-os  gimnazijos klasės mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo  rezultatai 2018-2019

m. m. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 17 mokinių.

LIETUVIŲ K. PUPP
Balai 1-3 4 5 6 7 8 9 10

Mokini
ų 
skaičius
(17)

1 2 1 - 2 8 3 -

MATEMATIKOS PUPP
Balai 1-2 3 4 5 6 7 8 9-10
Mokini
ų 
skaičius
(17)

5 4 1 6 1 - - -

Mokinių, kurių metinis įvertinimas atitinka PUPP įvertinimą 2019-2019 m. m. dalis (%). 

10-okų 
skaičius
2018-
2019  
m. m. 

Dalykas Pasiekimų lygis Metinis
įvertinimas

Pasiekimų
patikrinimas

Metinis 
įvertinimas 

Atiti
ktis 

Mokini
ų 
skaičius

Dalis
(%)

Mokini
ų 
skaičius

Dalis
(%)

Mokini
ų 
skaičius

Dalis 
(%)

17

Lietuvių 
kalba

Nepatenkinamas 1-3 - - 1 5,8 - - 94,2
%Patenkinamas – 4-5 4 23,5 3 17,6 3 17,6

Pagrindinis – 6-8 10 58,9 10 59 10 59
Aukštesnysis – 9-10 3 17,6 3 17,6 3 17,6

Matematika Nepatenkinamas 1-3 - - 5 29,4 - - 64,6
%Patenkinamas – 4-5 4 23,5 5 29,4 4 23,5

Pagrindinis – 6-8 11 64,7 7 41,2 7 41,2

Aukštesnysis – 9-10 2 11,8 - - - -

2 gimnazijos klasės mokinių tolimesnė veikla:

Mokinių
skaičius

Liko
kurso
kartoti

Baigė
pagrindinę
mokyklą

Tęsia
mokymąsi

gimnazijoje

Išvyko
mokytis į
profesines
mokyklas

Išvyko
mokytis į

kitas
gimnazijas

Nesimoko

17 - 17 12 4 1 -
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Lankomumo suvestinė:

Eil
.
 
Nr.

Klasių grupės Viso praleista
pamokų

Pateisinto
s

dėl ligos

Pateisinto
s

dėl ligos
(tėvų)

Nepateisintos
pamokos

1. Pagrindinio ugdymo 1 
koncentras

5533 1541 1766 209

2. Pagrindinio ugdymo 2 
koncentras

3538 610 1078 183

3. Vidurinis ugdymas 2318 357 462 506
Iš viso gimnazijoje 11389 2508 3306 898

Eil
.
 
Nr
.

Klasių grupės Viso praleista
pamokų

Pateisi
ntų
dėl

ligos

Pateisin
tos
dėl

ligos
(tėvų)

Tenka
nepateisintų

pamokų

1 mokiniui

1. Pagrindinio ugdymo 1 
koncentras

90,7 25,26 28,95 3,43

2. Pagrindinio ugdymo 2 
koncentras

95,62 16,49 29,14 4,95

3. Vidurinis ugdymas 77,27 11,9 15,4 16,87

Iš viso gimnazijoje 88,98 19,59 25,83 7,02

Iš viso gimnazijoje per 2018 – 2019 m. m. 5-8 ir 1g-4g klasių mokiniai praleido 11389 pamokas

iš  jų  5814 pamokas dėl  ligos (2508 pamokos pateisintos  gydytojų,  3306 pamokos  pateisintos tėvų),

nepateisintų  liko 898  pamokos. Vienam mokiniui teko 88,98 praleistos pamokos ir 7,02 nepateisintos

pamokos per praėjusius mokslo metus.

           Daugiausiai  vienam mokiniui praleistų pamokų teko 7 klasėje – 114 pamokų. Mažiausiai praleistų

pamokų vienam mokiniui teko 4g klasėje – 62,17 pamokos. Daugiausia nepateisintų pamokų vienam

mokiniui teko 3g klasėje – 23,92. Mažiausiai nepateisintų pamokų vienam mokiniui teko 5 klasėje –

0,08. 

           Brandos egzaminai.  Mokyklinius brandos egzaminus abiturientai  išlaikė 100%. Brandos

atestatus  gavo 100 proc. abiturientų.

Mokyklinių brandos egzaminų  suvestinė (pagrindinė sesija):
   
Eil
.
Nr
.

Mokomasis  
dalykas

Laik
ė

Neišlai
kė

4 5 6 7 8 9 1
0

Pažymių
Vidurkis

1. Lietuvių gimtoji kalba 6 - 2 2 1 - 1 - - 5,33
2. Dailė 4 - - - - - - 1 3 9,75
3. Technologijos 2 - - - - - 2 - - 8
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Valstybinių brandos egzaminų suvestinė (pagrindinė sesija):
Eil
.
Nr.

Mokomasis dalykas Laik
ė

Neišlai
kė

16-
35

36-
85

86-
100

10
0

Vidurkis
(išlaikiusi

ų)
1. Lietuvių kalba ir literatūra 12 - - 8 4 - 100%
2. Matematika 14 2 11 1 - - 85,71%
3. Anglų kalba 11 - 2 8 1 - 100%
4. Biologija 7 - 2 4 1 - 100%
5. Geografija 7 - 2 5 - - 100%
6. Istorija 5 - - 5 - - 100%
7. Chemija 2 - - 2 - - 100%
8. Fizika 1 - 1 - - - 100%
9. Informacinės technologijos 1 - 1 - - - 100%

 viso  mokinių 
proc.

60 3,4% 31,6
%
55% 10% - 98,41%

Valstybinius brandos egzaminus pasirinkusiųjų procentas nuo besimokiusiųjų skaičiaus:
2015-2016 m.

m.
2016-2017 m.

m.
2017-2018

m. m.
2018-2019

m. m.

Lietuvių gimtoji 
kalba 

77,77 60 66,66 66,67

Istorija 66,66 71,42 50 50

Biologija 58,82 40 49,99 63,64

Anglų kalba 83,33 80 77,77 61,11

Geografija 64,28 66,66 55,55 87,5

Matematika 61,11 50 38,88 77,78

Chemija 22,22  - 60 22,22

Fizika 100 40 - 14,29

Informacinės 
technologijos

10 -  - 16.67

Valstybinių brandos egzaminų įvertinimų (balais) vidurkiai:
2016-2017 m. m. 2017-2018 m.

m.
2018-2019 m.

m.

Lietuvių gimtoji 
kalba 

48,5 44,27 74.83

Istorija 50,6 32 54.6

Biologija 72 52,5 54.85

Anglų kalba 54,25 53,28 56.54

Geografija 53 38,5 41.71

Matematika 50,2 35,42 23.78

Chemija  - 53,33 71.5

Fizika 48,5 - 36

Informacinės 
technologijos

 - - 30

Abiturientų metinių įvertinimų atitiktis VBE įvertinimui 2018-2019 m. m. dalis (%).
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Dalykas Pasiekimų lygis Metinis
įvertinimas

VBE Metinis įvertinimas 
atitinka VBE 
įvertinimą

Atitikt
is 
(mok. 
sk.)

Mokinių
skaičius

Dalis 
(%)

Mokinių
skaičius

Dalis 
(%) Mokinių

skaičius
Dalis 
(%)

Geografija Patenkinamas – 4-5 1 14 2 28 1 14 72%

Pagrindinis – 6-8 4 58 5 72 4 58

Aukštesnysis – 9-10 2 28 - - -

Lietuvių kalba Patenkinamas – 4-5 - - - - - - 91%

Pagrindinis – 6-8 7 58 8 67 7 58

Aukštesnysis – 9-10 5 42 4 33 4 33

Chemija Patenkinamas – 4-5 - - - - - - 0%

Pagrindinis – 6-8 - - 2 100 - -

Aukštesnysis – 9-10 2 100 - - - -

Matematika Patenkinamas – 4-5 4 29 10 71 4 29 43%

Pagrindinis – 6-8 8 57 2 14 2 14

Aukštesnysis – 9-10 2 14 - - - -

Anglų k. Patenkinamas – 4-5 1 9 2 18 1 9 73%

Pagrindinis – 6-8 6 55 8 73 6 55

Aukštesnysis – 9-10 4 36 1 9 1 9

Biologija Patenkinamas – 4-5 2 28.5 2 28.5 2 28.5 71%

Pagrindinis – 6-8 2 28.5 4 27.5 2 28.5

Aukštesnysis – 9-10 3 43 1 14 1 14

Fizika Patenkinamas – 4-5 - - 1 100 - -     0%

Pagrindinis – 6-8 - - - - - -

Aukštesnysis – 9-10 1 100 - - - -

Informacinės
technologijos

Patenkinamas – 4-5 - - - - - -     
100%Pagrindinis – 6-8 1 100 1 100 1 100

Aukštesnysis – 9-10

Istorija Patenkinamas – 4-5 - - - - - - 80%

Pagrindinis – 6-8 4 80 5 100 4 80
Aukštesnysis – 9-10 1 20 - - - -

Valstybinių brandos egzaminų išlaikymas procentais: 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.

93,12% 92,41% 100% 98,80% 98,41%

Valstybinių brandos egzaminų skaičius, vidutiniškai tenkantis vienam abiturientui:
2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.
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15 3,6 18 3,94 10 3,2 18 3,1 18 3,3

        Valstybinių egzaminų balų, tenkančių vienam abiturientui skaičius. 

2017 2018 2019

Abiturientų

skaičius

balų vidurkis Abiturientų

skaičius

balų vidurkis Abiturientų

skaičius

balų vidurkis

10 18 18

  

Tolimesnė abiturientų veikla.    

Metai

mo
k. 
skč.

Įstojo proc.

universitetai kolegijos prof. centras nesimoko

2018 18 28,0 (5) 11,0 (2) 22,0 (4) 39,0 (7)

39,0 41,0

2019 18 23,0 (4) 33,0 (6) 33,0 (6) 11,0 (2)

56,0 44,0

 Pasiekimai olimpiadose, konkursuose. 

Olimpiados, konkurso
pavadinimas.

Laimėjimas. 
Mokinio vardas, pavardė, klasė. 

Mokytojas 

Respublikinis Jaunųjų 
filologų konkursas

Gitana Šaltytė, 4g kl., III vieta E. Kvietkuvienė

Rajoninė lietuvių kalbos ir 
literatūros olimpiada

Aušrinė Žymantaitė, I vieta E. Kvietkuvienė

Rajoninis meninio skaitymo 
konkursas

Rokas Šimkus, 4g kl., III vieta E. Kvietkuvienė

Rajoninis meninio skaitymo 
konkursas

Paulius Rimidis, 6 kl., III vieta J. Bakutienė

Rajoninis poezijos konkursas
,,Medeinei pašaukus“

Akvilė Petroševičiūtė, 3g kl., II vieta E. Kvietkuvienė

Rajoninis publicistikos 
konkursas ,,Žmogus šalia 
manęs“

Gitana Šaltytė, 4g kl., II vieta E. Kvietkuvienė

Rajoninis Raštingiausio 
mokinio konkursas

Veronika Juozapaitytė, 1g kl., III vieta E. Kvietkuvienė
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Rajoninis Raštingiausio 
mokinio konkursas

K. Butkevičius, 8 kl., I vieta
V. Garbačauskytė, 7 kl., III vieta

J. Bakutienė

Rajono dailės olimpiada Kamilė Lionikaitė 4g kl. I vieta
Ksavera Balsytė 2g kl. III vieta
Eigilė Baršytė 8 kl. II vieta

L.Kasparaitė

Rajoninis piešinių konkursas 
„Žodžio galia“

Kamilė Lionikaitė 4g kl. I vieta L.Kasparaitė

Rajoninis meninio skaitymo 
konkursas

Ūla Karpenkaitė 3 kl. II vieta J. Kasparienė

Rajoninis mokinių 
raštingumo konkursas 
,,Mažasis diktantas“

Goda Palubinskaitė 3 kl.  III vieta J. Kasparienė

Rajono matematikos 
olimpiada

Emilijus Kavaliauskis 3 kl. II vieta J. Kasparienė

Rajono technologijų 
olimpiada

Ugnė Kniūraitė 1g kl. II vieta D. Navickienė

Rajono piešinių konkursas 
„Žodžio galia“

Elinga Jasulaitytė 4 klasė IIIvieta B. Dirmeikienė

Gimnazijos viktorina „Taip 
ir ne“

Orestas Jasulaitis 8 kl. I vieta
Neda Urbonaitė 8 kl. I vieta
Edvinas Andrulis 6 kl. II vieta
Aivaras Biknevičius 6 kl. II vieta
Simas Juozapaitis 5 kl. III vieta
Gelvinas Zverka 5 kl. III vieta

G. Verygaitė
K. Remeika

Rajono 31 geografijos 
olimpiada

Kristina Andrulytė 4g. kl. III vieta V. Garbenienė

Rajono ekonomikos žinių 
konkursas

Meida Gečaitė- 2g kl. ekonominio 
samprotavimo užduotis - 1 vieta.

V. Garbenienė

Rajono gamtos mokslų 
viktorina

Vaiva Garbačiauskytė 7 kl.,
Toma Lenciūtė 8 kl., 
Gabija Šniaukštaitė 1g.,
Meida Gečaitė 2g
Komandinė I  vieta

V. Šniaukštienė
R. Dambrauskaitė.

Rajono biologijos rajoninė 
olimpiada

Aušrinė Žymantaitė 4g II vieta
Akvilė Petroševičiūtė 3g III vieta
Veronika Juozapaitytė 1g III vieta

R. Dambrauskaitė

Gimnazijos konkursas 
„Protų mūšis“

Žygimantas Bagdonas I vieta
Paulius Leščauskis I vieta
Šarūnas Tunikas I vieta
Gitana Šaltytė II vieta
Erika Kniūraitė II vieta
Aušrinė Žymantaitė II vieta
Veronka juozapaitytė III vieta
Gabrielius Butkus III vieta
Ugnė Kniūraitė III vieta

K. Remeika
G. Verygaitė

Rajono istorijos olimpiada Laura Navickaitė tarp 4g kl. II vieta V. Andrulienė  
Nacionalinis Lietuvos 
istorijos žinovo konkursas

Laura Navickaitė -  Lietuvos istorijos 
žinovė (mokyklos lygiu, pakviesta į II 
etapą)

V. Andrulienė

Nacionalinis Konstitucijos 
egzaminas

Kniūraitė Ugnė   -I etapo nugalėtoja 
(mokyklos lygiu, pakviesta į II etapą)

V. Andrulienė

Rajoninės moksleivių 
folklorinių šokių varžytuvės 
„Mažoji patrepsynė 2019“

Luknė Karpenkaitė ir Kajus Bučinskas 
diplomantai

J. Žakarienė
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Rajono informatinio 
mąstymo konkursas 
„Bebras“

Ž. Bagdonas 3g I vieta
P. Leščauskis 3g II vieta
V. Žiauberis 1g I vieta

A.Balčiūnienė

,,Balsas tai tu‘‘ 3 etapas Staražinskaitė Akvilė 2g I vieta

 

9.  Atestuotų mokytojų skaičiaus pokytis:
Dalyko
pavadinima
s

Mokytojų skaičius, kvalifikacinės kategorijos Atestuota
mokytojų per

m.m., nurodyti
kv. kategoriją

Viso Mokytojai
(p/n) 

Vyresnieji
mokytojai
(p/n)

Mokytojai
metodininkai
(p/n)

Mokytojai
ekspertai
(p/n)

Neatestuot
i 
(p/n)

Lietuvių kalba 3 3p 1p
Anglų kalba 2 1p 1p

Vokiečių kalba 1 1p
Rusų kalba 2 2p

Tikyba 1 1p
Etika 1 1p
Istorija 1 1p

Geografija 2 1p 1p
Matematika 3 1p 2p

Informacinės t. 1 1p
Biologija 2 1p 1n

Fizika 3 3p

Chemija 1 1p
Dailė 1 1p
Muzika 1 1p
Technologijos 3 1p 2p/n

Kūno k. 1 1p

Kiti  mokytojai  (nurodyti
dalykus)pradinis ugdymas

6 5p 1p

priešmokyklinis ugdymas 2 1p 1p
P/n – nurodyti pagrindinė darbovietė ar nepagrindis
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VI SKYRIUS

 TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VEIKSMAI

19. Veikla:

1. Tikslas 

Garantuoti prasmingą mokymąsi, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos.
1.1. Uždavinys.

Veiksmai
Vykdymas Vykdymo

terminai
Ištekliai

Atsiskaitymo
forma

Rezultatas, stebimas
kriterijus (rodiklis)

bendrųjų ir didaktinių
kompetencijų tobulinimas

Atsakingi Reikia

įtraukti
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Taikyti   mokymąsi
skatinančias  ugdymo
strategijas  pamokoje,
formuoti  socialumą
skatinančią aplinką.

Metodinė
taryba

pagalbos
specialistai

stebėsena
kovas-
balandis,
grįžtamoj
i  kontrolė
spalis-
lapkritis.

Žmogiški
eji

Mokytojų  taryba,
(skyrių  vedėjų,
metodinės  tarybos
pažymos  po
stebėjimo).
Metodinės  grupės
(stebėtų  pamokų
analizė  ir
rekomendacijos
veiklai  tobulinti)

mokinių
savarankiškumas  ir
aktyvus  mokymasis;
asmeninės
kompetencijos  raiška;
mokinių bendravimo ir
bendradarbiavimo
įgūdžiai,  dalyvavimas
visuomeninėse
veiklose.

Ugdymo(si)  turinio
įgyvendinimo ir  tobulinimo
kompetencija:
-geba  taikyti  ugdymo
strategijas,  mokymo  (si)
metodus,  skatinant  mokinių
asmeninę  ir  pažinimo
kompetencijas,  diegiant
refleksyvųjį mokymąsi.
-geba  organizuoti  veiklas,
skatinant  aktyvų  mokinių
dalyvavimą jose. 
Mokinių  pasiekimų  ir
pažangos  vertinimo
kompetencija:
-geba  formuoti  vertinimo
kriterijus,  rengti  vertinimo
užduotis ir taikyti vertinimo
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strategijas.

Parengti
nacionalinį
projektą  „Mokinių
ugdymo(si)
pasiekimų
gerinimas,
diegiant  kokybės
krepšelį“

Pavaduotoj
a ugdymui

dalykų
mokytojai

Iki
2020m.
rugsėjo
mėn.

projekto
lėšos

Mokytojų taryba
mokinių
pažangumo
ataskaitos

5-8  klasių  mokinių
gamtamokslinio
ugdymo pasiekimai.

Stebėti  kiekvieno
mokinio  pažangą,
taikyti  pasiekimų
vertinimo strategijas 

Pavaduotoj
a ugdymui,
auklėtojų
metodinės
grupės
koordinator
ė

dalykų
mokytojai
,  klasių
auklėtojai

pagal
patvirtintą
veiklos
programą,
ugdymo
stebėseno
s planą

mokinio
krepšelio
lėšos

Mokytojų taryba
mokinių pasiekimų
tarpinės  ir  metinė
analizės.

pažangumo  rodiklis  98,5
proc.  mokymosi  kokybės
rodiklis  35  proc.  Metinių  ir
egzaminų vertinimo atitiktis.
Taikomos  mokinių
vertinimo  ir
įsivertinimo metodikos,
parengiamos užduotys.

1.2. Uždavinys.
Efektyvinti pedagoginę, psichologinę ir socialinę pagalbą mokiniui.

Parengti   integruotos
pagalbos  pamokoje
silpnai
besimokantiems
mokiniams modelį.

Pavaduoto
ja

ugdymui

Vaiko
gerovės
komisija  

iki
rugpjūčio
31 d.

krepšelio
lėšos 

Mokytojų
taryba 

mobilizuojama  integruota
pagalba  silpnai  besimokantiems
mokiniams.

Pagalbos  teikimas
mokantis: 
-geba  teikti  pagalbą,
naudoja pozityvaus elgesio
skatinimo  ir  efektyvios
komunikacijos būdus.
-geba  rengti  ir  įgyvendinti
tarpdisciplininius  ir
aktyvinančius  mokymosi
projektus;
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-kuria  ir  pristato  naujus,
pagalbos  silpnai
besimokantiems mokiniams
būdus ir priemones.

Karjeros  ugdymo
turinį  orientuoti  į
mokinių  savivertės,
savivokos  ir
asmeninės
kompetencijos
ugdymą.

Karjeros
ugdymo
specialistė

Karjeros
ugdymo
grupė

iki gegužės
30 d.

Krepšeli
o  lėšos,
savivald
ybės
lėšos

Mokytojų
Taryba, 

visiems  mokiniams  taikomas
karjeros  ugdymas,  ugdoma
asmeninė  kompetencija
skatinant  sąmoningus  sveiko
gyvenimo ir asmeninės karjeros
pasirinkimus. 
Įtraukti  tėvus,  kitus  asmenis  į
profesinio  orientavimo  procesą.
Veiksminamas  ugdymo  karjerai
programos  įgyvendinimas,
siekiama  dermės  tarp  mokinių
profesinių  polinkių  ir  tikslingo
ugdymo turinio pasirinkimo.

-geba inicijuoti 
tarpdisciplininius projektus.

Rengti  ir  įgyvendinti
mokinių  poreikius
tenkinančias
socialines programas.

Soc.
pedagogė

Vaiko
gerovės
komisija,
auklėtojų
metodinė
grupė

nuolat krepšeli
o  lėšos,
savivald
ybės
lėšos

Mokyklos
taryba

Mokiniams  sudarytos  sąlygos
socialinei – visuomeninei  veiklai.
Teikiamų  socialinių  paslaugų
kokybė tenkina mokinius ir tėvus.
Mokinių  užimtumas  po  pamokų
tenkina  mokinių  tėvus.  Socialinė
pagalba  mokiniui,  jo  šeimai
sprendžia  pagrindines  mokinio  ir
mokyklos  pažangos  siekio
problemas.

Kultūrinių  ir  socialinių
aspektų integravimas: 
-geba  rengti  ir  įgyvendinti
tarpdisciplininius  projektus
socialiniam  atsakingumui,
atsakingam  vartojimui,
aplinkos  tausojimui,
pilietiškumui, tolerancijai.

1.3. Kurti mokytis įgalinančią edukacinę ir fizinę aplinką.

Mokinių asmenybės ir
socialinės raidos bei 
socialinių įgūdžių 

Pavaduoto
ja
ugdymui

   Klasių
auklėtojai,
dalykų

Dalyvavim
o
socialinėse

Žmogišk
ieji
ištekliai

Mokyklos
Taryba

Dalyvaujančių  visuomeninėje
veikloje  40 proc. bendruomenės
narių. 

-geba  rengti  ir  įgyvendinti
tarpdisciplininius projektus;
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stiprinimas, vykdant 
akcijas ir 
socializacijos bei 
prevencijos projektus
 „OPKUS“, „Zipio 
draugai“, Rūšiuokime 
atliekas“. Sudaryti 
sąlygas mokinių 
praktinei – 
visuomeninei veiklai.

mokytojai,
karjeros
specialista
i

veiklose
analizė  iki
gegužės  5
d.

-geba  panaudoti
informacines
komunikacines
technologijas,  kurdamas
motyvuojančią  ugdymo
aplinką ir siekdamas didinti
mokymosi veiklų įvairovę;
-geba  vertinti  fizinę
ugdymo  aplinką,  ją
tobulinti  tam  panaudojant
turimas ugdymo priemones
ir  mokinių  kūrybinius
darbelius. 
-geba kurti sąlygas, kuriose
mokiniai  paskatinami
suvokti  esą  bendruomenės
nariai,  taikyti  emocinės
saviraiškos  skatinimo
priemones.

 Mokinių 
savarankiškumo, 
kūrybiškumo 
ugdymas aktyvinant 
mokinių savivaldą, 
dalyvaujant 
dalykiniuose 
renginiuose, rengiant 
ir vykdant 
tarptautinius projektus
Erazmus +, vasaros 
poilsio projektus.

Direktorė  Projektų
rengimo
ir
vykdymo
grupė

Pagal
grupių
veiklos
planus

žmogišk
ieji
ištekliai,
projektų
lėšos

Mokytojų
taryba,
Mokyklos
Taryba,
Mokinių
taryba

Mokinių  pasiūlymai,  parengti
projektai ir bent dviejų projektų
įgyvendinimas. 80 proc. mokinių
dalyvauja  dalykiniuose
renginiuose,  30  proc.  laimi
prizines vietas.

Aplinkos  pritaikymas
skirtingų  polinkių  ir
gebėjimų  mokiniams,
siekiant   užimtumo
pertraukų  ir  laisvu
nuo pamokų laiku.

Pavaduoto
ja
ugdymui

K.Kiselio
vaitė,
mokinių
savivaldo
s grupė

Iki  rugsėjo
30 d.

Projektų
lėšos

Mokyklos
Taryba

Įrengti  gimnazijoje  mokinių
laisvalaikio  zonas:  aktyvios
veiklos, poilsio ir nusiraminimo.
Gerėja  mokinių  sveiktos
rodikliai,  mažėja  kraujotakos  ir
netaisyklingos laikysenos atvejų.

3.1. Palaikyti pozityvų tobulėjimą ir profesionalumą.

Skatinti   savivaldų
iniciatyvas

Pilietinio
ugdymo

Savivald
ų

Gimnazijos 
  savivaldų 

žmogišk
ieji

Mokyklos
taryba,

Priimti sprendimai,
svarstyti  pasiūlymai,  darbo -geba  reguliariai  atnaujinti
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probleminių  klausimų
sprendimui  ir
mokyklos  tikslų
įgyvendinumui. 

mokytoja koordina
toriai,
vadovai

   grupių
planai
  

Mokinių
Taryba

grupių veiklos rezultatai. žinias,  susijusias  su
mokymo  technologijų
tobulinimu; 

-geba  konstruktyviai
bendradarbiauti  su mokinių
tėvais ir globėjais;

-geba atstovauti gimnazijai,
palaikyti ryšius su išoriniais
partneriais.

Naujų  bendravimo
formų  taikymas,
savitarpio  pagalbos
sistemos diegimas:  
Mokytojas  –
mokytojui
Tėvas –tėvui,
Mokinys - mokiniui.

Pavaduotoja
ugdymui,
renginių
organizatorė

Metodinė
taryba,

Tėvų
komitetas,

VGK

Kvalifikaci
jos
programa,
pozityvios
tėvystės
programa

mokinio
krepšeli
o lėšos

Mokytojų
taryba

Dalyvauja  renginiuose  40  proc.
bendruomenės.  Aptariami,
vertinami  ir  tobulinami
renginiai.

VII SKYRIUS.  MOKYKLOS VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ĮSIVERTINIMAS IR ATSAKOMYBĖ 

12.  Veiklų realizavimas detalizuojamas atskirų sričių mokyklos darbo ir veiklos planuose. 

13.  Gimnazijos iškeltų tikslų ir uždavinių veikla konkretinama gimnazijos metodinių grupių bei mokytojų individualiuose planuose, programose.

14.  Tikslų ir uždavinių įgyvendinimo įsivertinimai vyksta iki birželio 15 d. ir  pasibaigus kalendoriniams metams, iki sausio 31 d.

15.  Už individualių planų ir programų savalaikį ir kokybišką įgyvendinimą atsakingi gimnazijos administracija ir metodinių grupių pirmininkai.

16. Už gimnazijos veiklos programos savalaikį ir kokybišką įgyvendinimą atsakingas gimnazijos direktorius, pavaduotoja ugdymui, tarpinius

rezultatus ir stebėjimo grįžtamąją informaciją pateikdami gimnazijos bendruomenei.

17. Gimnazijos veiklos programos vykdymo priežiūrą vykdo pavaduotoja ugdymui ir metodinių grupių pirmininkai.

18. Metų pabaigoje veiklos ataskaitos pateikiamos bendruomenei.

__________________________________ 

PRITARTA 
Kražių Gimnazijos tarybos
2020 m. vasario 11 d.               
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posėdžio protokoliniu nutarimu.  


