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PATVIRTINTA 

Direktoriaus įsakymu  

Nr.V-45-(1.5.), 2014-04-22 

 

PANEVĖŽIO VYTAUTO ŽEMKALNIO GIMNAZIJA 

 

STRATEGINIS PLANAS 

2014-2016 METAMS 
 

           I. Įvadas 
 

 Vytauto Žemkalnio gimnazijos strateginio plano tikslas – efektyviai valdyti 

gimnazijos veiklą, garantuoti švietimo kokybę, telkti gimnazijos bendruomenę aktualioms švietimo 

problemoms spęsti, numatyti, kaip bus įgyvendinti gimnazijos veiklai keliami reikalavimai, vykdyti 

pasirinktą gimnazijos vystymosi kryptį, planuoti kaitos pokyčius. 

 Rengiant 2014-2016 metų Vytauto Žemkalnio gimnazijos strateginį planą, remtasi: 

- Lisabonos strategija 

- Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metų Švietimo įstatymu, kitomis ŠMM 

direktyvomis; 

- Gimnazijos nuostatais; 

-  Panevėžio miesto 2014-2020 m. Strateginiu planu; 

- Išorės audito (2009 m.) išvadomis; 

- gimnazijos atliekamu mokyklos vidaus veiklos įsivertinimu, bendruomenės 

poreikių tyrimo duomenimis, pedagoginės ir kultūrinės veiklos patirtimi. 

 

Gimnazijos strateginį planą rengė darbo grupė, sudaryta iš gimnazijos vadovų, 

mokytojų, mokinių ir tėvų. Rengiant planą buvo laikomasi viešumo, bendravimo, bendradarbiavimo 

ir partnerystės principų. 

Vytauto Žemkalnio gimnazijos strateginis planas numatytas trejų metų (2014-2016) 

laikotarpiui, atsižvelgiant į 2011-2013 m. strateginio plano ir ugdymo kokybės užtikrinimo 

programos dermę, gilinant strateginius tikslus, siekiant gimnazijos išskirtinumo. 

 

II. Gimnazijos išorinės aplinkos analizė 

 
Vytauto Žemkalnio gimnazija savo veiklą sieja nuo 1905 metų – tada savo veiklą 

pradėjo keturmetė Marijos mergaičių mokykla, davusi pradžią mergaičių viduriniam mokymui. 

1908-1915 m. veikia valstybinė mergaičių gimnazija. 1915 m. spalio 1 d. buvusioje Marijos 

mokykloje pradeda veikti pirmoji Lietuvoje lietuviška gimnazija. 1932 m. mergaičių gimnazija 

atkuriama ir persikelia į naujas architekto Vytauto Žemkalnio-Landsbergio suprojektuotas patalpas. 

1949-1993 m. gimnazija vadinama II-ąja vidurine mokykla. 1975 m. mokykla tapo humanitarine – 

sustiprintai dėstoma lietuvių kalba. 

1993 m. II-ąjai vidurinei mokyklai suteiktas Vytauto Žemkalnio vardas. 1995 m. 

mokykla gavo gimnazijos statusą. 

Nuo 2003 m. rugsėjo mėn. gimnazija – keturmetė humanitarinio ir realinio profilio 

gimnazija. 

Vytauto Žemkalnio gimnazija puoselėja humanitarines, tautines, literatūrines 

tradicijas, ugdo savarankų, siekiantį aukštų ugdymo rodiklių, žmogų, atsiliepia į nūdienos 

aktualijas, telkia bendruomenę spręsti mokyklai keliamus reikalavimus. 

Vytauto Žemkalnio gimnazija – viena iš penkių Panevėžyje esančių keturmečių 

gimnazijų.  
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Priėmimas į gimnaziją vykdomas vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės 

tarybos sprendimu patvirtintu Mokinių priėmimo į Panevėžio miesto savivaldybės  bendrojo 

lavinimo mokyklas tvarkos aprašu. 

Materialinė bazė – patenkinama. 2006 m. atlikta pastato renovacija už 2 377 844 Lt. 

Atlikti pastato apšiltinimo-šilumos energijos taupymo darbai. 2007 - 2009 m. pagal miesto 

savivaldybės ir UAB „Kriautė“ sutartį bei parengtą „Miestprojekto“ projektą buvo vykdomas 

kapitalinis remontas: atlikta darbų už 1 900 000 Lt, tačiau  liko nepasisavinta darbų už 2 654 694 Lt. 

2011-2013 metais iš 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio paramos buvo atnaujinti 1978 m. 

korpuso III ir II a. koridoriai. 

Gimnazija – bendruomenės, mikrorajono, miesto kultūros centras. Gimnazijoje yra 

gimnazijos istorijos, kraštotyros, poetės S.Nėries muziejus, vyksta tradiciniai Poezijos pavasario, 

S.Nėries gimtadienio, gimnazijos Vardo dienos renginiai, tautinio šokio festivalis, respublikinis 

dainuojamosios poezijos konkursas, poetei Elenai Mezginaitei atminti.  

Gimnazija turi savo vėliavą, logotipą, himną, gimnazisto uniformą, ženkliuką-

logotipą, metraštį, veikia internetinis tinklalapis, kaupiama video, foto medžiaga.  

 

III. Gimnazijos vidinės aplinkos analizė 

 
2013/2014 m.m. Vytauto Žemkalnio gimnazijoje dirba 66 mokytojai ir 24 

aptarnaujančio personalo darbuotojai. 

Gimnazijos vadovai turi aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą. 

Direktorius turi pirmą vadybinę kategoriją (vadybinis stažas 32 metai ), pavaduotoja ugdymui 

Janina Bujokienė – antrą vadybinę kategoriją (vadybinis stažas 18 metų), pavaduotojai ugdymui 

Danguolė Tamošiūnienė ir Simas Greviškis – antrą vadybinę kategoriją ( vadybinis stažas 9 metai). 

Mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą, pedagogines kvalifikacijas: neatestuotų – 4,5% 

visų mokytojų, vyresniųjų mokytojų -10 %, metodininkų – 77 %, ekspertų – 6,6 %.  

100% mokytojų baigę kompiuterinio raštingumo kursus. 

2013/2014 m.m. mokosi 704 mokiniai.  

Ugdymo planą rengia direktoriaus įsakymu parengta darbo grupė. Gimnazijoje 

mokoma 4 užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų,): I-osios užsienio kalbos yra anglų ir 

vokiečių. Ugdytiniai turi galimybę mokytis kaip trečią užsienio kalbą - švedų, italų, ispanų, taip pat 

lotynų kalbų. Vykdomas kryptingas meninis ugdymas. Sportinėms klasėms, atsižvelgiant į mokinių 

ir tėvų poreikius, sudarytas atskiras pamokų tvarkaraštis. Gabiems mokiniams sudarytos sąlygos 

save išreikšti papildomo ugdymo užsiėmimuose, dalyvauti projektuose, olimpiadose, konkursuose. 

Gimnazijoje veikia konsultaciniai lietuvių kalbos, matematikos, užsienio kalbų, fizikos centrai – jie 

skirti turintiems mokymosi sunkumų mokiniams, o geografijos  konsultacinis centras- gabiems. 

 Gimnazijos mokytojų parengti mokiniai sėkmingai dalyvauja miesto ir respublikos 

dalykinėse olimpiadose, konkursuose.  

Per 2011-2013 metus  dalyvavusiųjų respublikos olimpiadose, konkursuose rezultatai: 

2010/2011 m.m. Respublikinių dalykų olimpiadų, konkursų dalyviai: 

Mokinio pavardė, 

vardas 

Klasė Mokytoja Konkursas 

Rasa Kulbytė 2g Ilona Žvinakienė Dailės respublikinė olimpiada 

ŠMM II laipsnio diplomas.  

Miesto Dailės olimpiada I vieta 

Domas Piliponis 2e Marijus Kuzminskas Biologijos respublikinė olimpiados dalyvis 

Miesto biologijos olimpiada I vieta 

Edvinas Kriaučiūnas  4e Daiva Mulevičienė XXI istorijos respublikinės olimpiados 

dalyvis 

Miesto istorijos olimpiada I vieta 

Edita Bražionytė  4g Aldona Bražionytė Respublikinės filosofijos  olimpiados II 

turo dalyvė 

file:///C:/Users/pav/Desktop/Veikla%202013-2014/VIP%20gimnazijos%20dokumentai%202011/My%20Documents/gabus%20mokiniai/dailes%20olimpiados%20protokolas.pdf
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2010/2011 m.m. Miesto dalykų olimpiadų, konkursų nugalėtojai 

Mokinio pavardė, 

vardas 

Klasė Mokytoja Konkursas, olimpiada 

Vizgirda Donatas 2b Miglė Stasiūnaitė IT olimpiada  

Mieste III vieta vyresniųjų grupėje.  

III turo dalyvis 

Matukaitė Eglė  2f Violeta Rimaitė Chemijos olimpiados  III vieta 

Piliponis Domas 2e Vaidilutė 

Nausėdienė  

Chemijos olimpiados III vieta 

Alkauskas Benas 1b Violeta Rimaitė Chemijos olimpiados  III vieta 

Paplauskaitė Paulina  4c Violeta Rimaitė Chemijos olimpiados Paskatinamoji vieta 

Paulius Pelakauskas 3c Vida Zubienė Biologijos olimpiados  III vieta 

Martynas Puodžius 1r Marijus 

Kuzminskas 

Biologijos olimpiados  Paskatinamoji vieta 

Ingrida Pivoriūnaitė 4h Regina 

Kazakevičiūtė 

Jaunųjų filologų konkursas. Darbai išsiųsti 

į šalies etapą. 

Ieva Vilkaitė 4h  Regina 

Kazakevičiūtė 

Jaunųjų filologų konkursas Darbai išsiųsti į 

šalies etapą. 

Andrius Svilys 4d Rasa Majauskienė. Jaunųjų filologų konkursas. Darbai išsiųsti 

į šalies etapą. 

Viktorija Čeponytė 3d Asta Paliokienė Jaunųjų filologų konkursas Darbai išsiųsti į 

šalies etapą. 

Elena Šataitė 4b Angelė Levickienė  Meninio skaitymo konkursas. Mieste III 

vieta 

Žygimantas 

Varanauskas 

4h Regina 

Kazakevičiūtė 

Meninio skaitymo konkursas. Mieste II 

vieta 

Jolita Puleikytė 4d Ilona Žvinakienė Dailės olimpiados II vieta 

Tadas Baukus 3d Ilona Žvinakienė Dailės olimpiados III vieta 

Poetinė 

kompozicija 

“Saulės pasakų 

gaisrai” (S. Nėris) 
 Žygimantas Varanauskas 

Elena Šataitė 

Lina Liukomaitė 

Šarūnė Donelaitytė  

Vaidas Markelevičius 

Gintarė Valašinaitė  

Valdas Laukagalis 

Dovilė Imbrasaitė  

Justas Brazdžiūnas 

 

 

 

 

 
4h 

4b 

4d 

4b 

3g 

3a 

2a 

4a 

4h 

Angelė Levickienė Meninio skaitymo konkursas  

 

Miesto etapo III vietos laimėtojai 

 

 

2011/2012 m.m. Respublikinių dalykų olimpiadų, konkursų dalyviai: 

Mokinio pavardė, 

vardas 

Klasė Mokytoja Konkursas 

Liaudies šokių 

ansamblis „Kanapėlė“ 

 Kristina Nainienė  Lietuvos vaikų ir moksleivių šokių grupių, 

ansamblių, studijų konkursas Aguonėlė 

2012“ II laipsnio diplomas 

Liaudies šokių 

ansamblis „Kanapėlė“ 

 Kristina Nainienė  ŠMM Suteikta I meninio pajėgumo 

kategorija 

Liaudies šokių  Kristina Nainienė Tarptautinis konkursas „Auksinė bitutė“  
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ansamblis „Kanapėlė“ (Mogiliovas, Baltarusija) II vieta 

Donatas Vizgirda 3b Miglė Stasiūnaitė Respublikinės Informatikos olimpiados 

dalyvis. Miesto olimpiada- I vieta. 

Laura Vanagaitė 4a Ilona Žvinakienė Respublikinės dailės olimpiados dalyvis 

Miesto olimpiada- II vieta. 

Giedrius Čereška 

 

3c Laima Juodgudytė 

 

Respublikinės anglų kalbos olimpiados 

dalyvis Miesto olimpiada-  IV vieta. 

 

Dmitrij Stepanov   Irena 

Mazarevičienė 

Respublikinės rusų kalbos olimpiados 

dalyvis. Miesto olimpiada-  II vieta. 

Vesta Šeibokaitė 3c Gintaras 

Lukošiūnas 

Respublikinės istorijos olimpiados dalyvė. 

Miesto olimpiada-  II vieta. 

Vaiva Didžiulytė  3f Gintaras 

Lukošiūnas 

Respublikinės istorijos olimpiados dalyvė. 

Miesto olimpiada-  II vieta. 

 

2011/2012 m.m. Miesto dalykų olimpiadų, konkursų nugalėtojai 

Mokinio pavardė, 

vardas 

Klasė Mokytoja Konkursas, olimpiada 

Marijus Merkevičius 4a Alfredas 

Vasiliauskas 

 IT olimpiados II vieta mieste 

Berniukų komanda: 
Liubomirskas Laisvis, 

Kirstukas Ignas, 

Dailidėnas Ignas, Lydeika 

Ignas, Dockevičius Ignas, 

Dubra Deividas  

Mergaičių komanda: 
Vaitiekūnaitė Agnė, 

Tinterytė Martyna 

Šeflerytė Ineta,  

Šuopytė Samanta 

Masiliūnaitė Gintarė 

Šukytė Viktorija  

 Jonas Auga   Panevėžio miesto mokyklų rinktinių 

lengvosios atletikos varžybos 

Berniukų komanda II vieta 

Mergaičių komanda- III vieta 

Matukaitė Eglė  III f Violeta Rimaitė Chemijos olimpiados II vieta mieste 

Karolina 

Kalinauskaitė 

2c Ilona Žvinakienė Dailės olimpiados II vieta mieste 

Paulius Pelakauskas 4C Vida Zubienė Biologijos olimpiados  Paskatinamoji vieta 

Laukagalis Valdas 3a Angelė Levickienė, 

Rasa Majauskienė 

Mieste meninio skaitymo konkurso II vieta   

 

2012/2013 m.m. Republikinių dalykų olimpiadų, konkursų dalyviai: 

Mokinio pavardė, 

vardas 

Klasė Mokytoja Konkursas 

Donata Blinkevičiūtė 

 

IV c Vida Grigienė Projekto “Raktas į mokyklos muziejaus 

skrynią”  Konkurso “Įsimintiniausia 

pamoka mokyklos muziejuje“ nugalėtoja 
 

Brigita  Batavičiūtė  IVc  Vida Grigienė Projekto “Raktas į mokyklos muziejaus 

skrynią”  Konkurso “Įsimintiniausia 

pamoka mokyklos muziejuje“ nugalėtoja 

 

Greta Abromavičiūtė, 

 

IIIh Renė Dautartienė Jaunųjų filologų konkurso miesto etapo 

(prozos sekcija: romanas „Dienoraštis“,) 

laimėtoja 
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Agnė Kuginytė, IV b  Vida Grigienė Jaunųjų filologų konkurso miesto etapo 

(poezijos sekcija: poezija „Būti šešėliu“) 

laimėtoja, atrinkta į respublikinį konkursą. 

Viktorija Gorytė, IV g   Jolanta 

Astramskienė 

Respublikinės istorijos olimpiados dalyvė 

Panevėžio miesto mokinių olimpiados II-

osios vietos laimėtoja,  

Matas Timinskas Ir  Irma Tvarijonienė Respublikinės fizikos olimpiados dalyvis 
Panevėžio miesto mokinių olimpiados I 

vietos laimėtojas 

Matas Timinskas Ir  Alfredas 

Vasiliauskas 

 24-osios respublikinės informatikos 

olimpiados finalo dalyvis; Panevėžio miesto 

mokinių informatikos olimpiados 

prizininkas,  

Donatas Vizgirda IVb Miglė Stasiūnaitė 24-osios respublikinės informatikos 

olimpiados finalo dalyvis;Panevėžio miesto 

mokinių informatikos olimpiados 

prizininkas,  

Martynas Vaitekūnas Ir  Alfredas 

Vasiliauskas 

24-osios respublikinės informatikos III 

etapo I dalies dalyvis; Panevėžio miesto 

mokinių informatikos olimpiados 

prizininkas,  

Dmitrij Stepanov IIIa Irena 

Mazarevičienė  

Lietuvos XX-ojoje moksleivių rusų k. 

(gimtosios ir užsienio) olimpiados III 

vietos laimėtojas. Panevėžio miesto 

mokinių Rusų kalbos olimpiados II vietos 

laimėtojas,  

Kristina Gelažiūtė  IIIe Renata Karašienė Respublikinės muzikos olimpiados dalyvė. 

Panevėžio miesto mokinių olimpiados I 

vietos laimėtoja, 

Bliudžiuvaitytė Ieva  

 Varkauskaitė Goda   

 Šlekys Matas  

Lauryna Ragauskaitė  

IIIa  

IIIh 

IIIa 

IIIh  

Irena 

Mazarevičienė. 

Respublikinio vertimų konkurso "Tavo 

žvilgnis" nugalėtojai-diplomantai 
  

  

Diana Dragūnaitė 

  

Martina Kononovaitė, 

  

Deimantė Dragūnaitė. 

IVf 

IIh 

Ih 

Danguolė 

Tamošiūnienė 

Danguolė 

Tamošiūnienė 

Ligita Kuokalienė 

Respublikinio XIII Česlovo Kudabos 

geografijos konkurso dalyviai 

Gimnazijos 

ansamblis: Kristina 

Gelažiūtė, Remigijus 

Balčiūnas, Simonas 

Margis,  

Ignas Šiaudkulis 

 

IIIe 

IId 

Ir 

IIIc 

Renata Karašienė Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos 

konkurso Panevėžio regiono atrankos turo 

laureatai 

Kristina Gelažiūtė IIIe  Renata  Karašienė,  

Regina 

Mačiulaitienė 

Respublikiniame prancūziškos dainos 

konkurse laimėjo BALSO VIRTUOZO 

nominaciją. 

Gimnazijos 

ansamblis:  
Kristina Gelažiūtė, 

Remigijus Balčiūnas, 

Simonas Margis,  

 

IIIe 

IId 

Ir 

IIIc 

Renata Karašienė Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos 

konkurso Vytauto Kernagio fondo prizo 

laimėtojai.  
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Ignas Šiaudkulis 

Gimnazijos 

ansamblis:  
Kristina Gelažiūtė, 

Remigijus Balčiūnas, 

Simonas Margis,  

Ignas Šiaudkulis 

 

IIIe 

IId 

Ir 

IIIc 

Renata Karašienė Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos 

konkurso (ansamblio nominacija) 

nugalėtojai.  

Įteiktas Lietuvos respublikos Švietimo ir 

mokslo ministerijos  III laipsnio diplomas  

Gimnazijos vokalinis 

instrumentinis 

ansamblis 

 Renata Karašienė Tapo Lietuvos švietimo įstaigų mokinių 

chorų festivalio-konkurso "Lai skamba 

balsai" laureatu. 

Rokas Stanulevičius  IVh  Daiva Mulevičienė Tapo IV respublikinio vyresniųjų klasių 

moksleivių rašinio ir esė konkurso, skirto 

pasipriešinimo sovietinei okupacijai 

dalyviams  1952-1987m.,  laureatu. 

 

2012/2013 m.m. Miesto dalykų olimpiadų, konkursų nugalėtojai 

Mokinio pavardė, 

vardas 

Klasė Mokytoja Konkursas, olimpiada 

Laukagalis Valdas IVa Rasa Majauskienė Panevėžio miesto mokinių Meninio 

skaitymo konkurso II vietos laimėtojas 
Ingrida Šimėnaitė IVg Ilona Žvinakienė Panevėžio miesto mokinių dailės olimpiados 

III vietos laimėtoja 

Diana Fesiunova IIIe Ilona Žvinakienė Panevėžio miesto mokinių dailės olimpiados 

II vietos laimėtoja; 
1. Pabilionis Lukas 

2. Gediminas Pečiulis 

3. Nedas Vaitiekus 

4. Gediminas 

Rudzinskas 

5. Rokas Mikšys 

6. Jaunius Davniukas 

7. Lukas Jagminas 

8. Simas Tvarijonas 

9. Lukas Čibinskas 

10. Julius Jankauskas 

11. Adomas Žydeliūnas 

12. Danielius Kubilius 

IVf 

IVf 

IVb 

IVc 

IVe 

IIIb 

IIIb 

IVd 

IIId 

IIa 

IIa 

Is 

Česlovas 

Plaščinskas 

Panevėžio miesto tarpmokyklinėse 

krepšinio varžybose laimėjo II vietą 

Goda Norvaišaitė 

Martyna Tinterytė 

Viktorija Šukytė 

Gintarė Masiliūnaitė 

Ignas Kirstukas 

Deividas Dubra 

Ignas Lideika 

Domantas Barcys 

1 

4 

3 

4 

4 

3 

2 

1 

Jonas Auga Panevėžio miesto mokinių Lengvosios 

atletikos  II vieta 

Goda Norvaišaitė 

Martyna Tinterytė 

Gintarė Masiliūnaitė 

Ermina Tautkutė 

Ignas Kirstukas 

Ignas Lideika 

Gytis Kundrotas 

Ovidijus Kundrotas 

Benas Dockevičius 

Silvija Pikelytė 

1 

4 

4 

1 

4 

2 

3 

2 

3 

1 

Jonas Auga Panevėžio miesto mokinių Lengvosios 

atletikos atskirų rungčių (komandos) 
varžybose užėmė II vietą  
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Nagrinėjant respublikinių, miesto dalykų olimpiadų, konkursų rezultatus, nugalėtojų skaičius mieste 

2011-2012m. buvo mažiausias (16 pozicijos., iš kurių 2 yra komandinės arba ansamblis), o 2012-

2013m.m.- didžiausias (30 pozicijų., iš kurių 3 yra komandinės arba ansamblis). Dalyvių 

respublikinėse olimpiadose, konkursuose daugėjo, daugiausia buvo 2012-2013m.m. – 24 pozicijos, 

iš kurių 9 tapo nugalėtojais (4 iškovojo gimnazijos ansamblis). 

 
 

2009 m. lapkričio 16-20 d. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros buvo 

vykdomas Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos veiklos kokybės išorės vertinimas.  

Gimnazijos išskirtinė stiprybė – lojalūs mokyklai, kūrybingi, drausmingi ir mandagūs 

mokiniai. 

Gimnazijos stiprieji veiklos aspektai: 

1. Gimnazijos tradicijos laiduoja savitą mokyklos charakterį bei dvasią. 

2. Bendruomenės nariai yra įsipareigoję ir atsakingi gimnazijos istorijos kūrėjai ir 

puoselėtojai. 

3. Klasių mikroklimatas palankus mokymui ir mokymuisi. 

4. Neformaliojo švietimo veikla išskirtinė ir orientuota mokinių meniniams ir 

sportiniams gebėjimams ugdyti. 

5. Kryptingai kuriama mokinių profesinio informavimo sistema. 

 

Gimnazijos tobulintini veiklos aspektai: 

1. Diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje skirtingų gebėjimų 

mokiniams. 

2. IKT ir mokymo priemonių panaudojimas pamokoje.  

 

Dalykų ugdymo turinio, programų rengimo, mokinių pasiekimų vertinimo skatinimas, 

kvalifikacijos kėlimo klausimai analizuojami gimnazijos metodiniuose centruose, metodinėje 

taryboje. 

Bendradarbiaujant su tėvais sudaroma metinė Bendravimo ir bendradarbiavimo su 

tėvais sistema: organizuojamos Tėvų dienos, konferencijos, klasių tėvų susirinkimai, tėvai 

įtraukiami į gimnazijos veiklos planavimą, popamokinius renginius, rengiami tėvų forumo 

renginiai. 
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Gimnazija siekia tapti ugdymo įstaiga, plačiai naudojančia naujausias technologijas: 

gimnazijos 1 kompiuteris tenka 3,5 1-4 klasių mokiniams. Sukomplektuota: 3 informatikos 

kabinetai, skaitykloje yra 5 kompiuteriai, kompiuterizuoti visi mokytojų kabinetai, visuose 

kabinetuose veikia internetas, įsigytos 6 interaktyvios lentos,2 interaktyvūs priedėliai, 17 

televizorių, 32 projektoriai. Gimnazijoje įdiegtas „Tamo“ elektroninis dienynas.   

Sporto bazė gera (nors gimnazija neturi stadiono) - sporto salė renovuota, įsigyta 

mokymo priemonių reikalingų bent dviejų sporto šakų vystymui, įrengta treniruoklių salė, geri 

sportiniai rezultatai. 

 

2014 m. biudžetą sudaro –  3759,30 tūkst.Lt, iš jų mokinio krepšelio lėšos 3147,2 

tūkst.Lt. Net 16,5 tūkst.Lt gaunama iš patalpų nuomos. Didelė paspirtis gimnazijai yra 2 procentai 

skiriamai paramai iš gyventojų pajamų mokesčio. Per trejus metus gauta 32 tūkst. Lt. Visos lėšos 

panaudotos ugdymo kokybės gerinimui, materialinės bazės stiprinimui. 

 

Gimnazijos bendruomenė aktyviai dalyvauja ir tarptautiniuose, respublikiniuose 

savivaldos projektuose:  
Dalyvavimas projektuose 2012-2013 m. 

I. Tarptautiniai projektai. 

Eil.Nr. Projektas Projekto 

vykdymo 

laikotarpis 

Projektą vykdo 

 JT modelio simuliacija (MUN), 

Švedijoje Kalmaro miesto Stagnelijaus 

gimnazijoje 

2011m. kovas 

2012m. kovas  
 

Laima Juodgudytė 

 Tarptautinis projektas tarp Baltijos 

šalių „Ką tu žinai apie savo šalį?“. 

2010-2011m.m. Gintaras Lukošiūnas 

 Tarptautinis festivalis „The 

Internacional Istanbul Youth festival“ 

2011m. liepa Kristina Nainienė 

 Projektas su Turkija DANCE OF 

CULTURES 

2012m. vasaris Kristina Nainienė 

 ES projektas  

„Bendraukime be kliūčių – tobulėkime 

kartu“ 

kompiuterinio raštingumo mokymai 

2011-2012 m.m. Miglė Stasiūnaitė 

Edita Janulionienė 

 Tarptautinis vaikų meno 12 festivalis 

„Auksinė bitutė“ 

Baltarusija, Mogiliovas 

2012m. 

Gegužė-birželis  

Kristina Nainienė 

1.  Comenius daugiašalės mokyklų 

partnerystės projektas „Eduaction and 

Instruction in Classrooms which are 

separated according to auditory, visual 

and kinesthetic learning styles“ 

„Ugdymas ir mokymas klasėse pagal 

girdimąjį, regimąjį ir praktinį 

mokymosi stilius“ 

Dalyvavo Lietuvos, Turkijos, 

Rumunijos mokyklos 

2011-2013m. 

Mobilumai: 

2012m. gegužė  

2013m. gegužė 

Artūras Totilas - vadovas 

Laima Juodgudytė- koordinatorė 

D.Tamošiūnienė,  

Miglė Stasiūnaitė,  

Rasa Majauskienė, 

Jolanta Astramskienė  

 

 

2.  Tarptautinis projektas “Jaunimo idėjos 

Europai”, kurio pagrindinės temos - 

energetika, aplinkosauga ir ES 

vykdoma politika šiais klausimais ir 

kur, ir kaip turėtų judėti ES šių temų 

srityse. 

2013m. lapkritis  

Danguolė Tamošiūnienė 

 

 

../darbalaukis%20seno/My%20Documents/Projektai/AAtaskaitos/projectinformation.pdf
../darbalaukis%20seno/My%20Documents/Projektai/AAtaskaitos/projectinformation.pdf
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II. Respublikiniai projektai. 

Eil.Nr. Projektas Projekto 

vykdymo 

laikotarpis 

Atsakingas 

asmuo, 

dalyvaujantys 

mokytojai 

Organizato 

rius 

Pastabos 

 MTP Plius 

„Technologijų, menų ir 

gamtos mokslų mokymo 

infrastruktūra 

2009- 2012 A.Totilas 

S.Greviškis 

ŠMM, 

ŠAC 

 

 MTP Plius „Bendrojo 

lavinimo mokyklų 

modernizavimas 

 2009-2012 A.Totilas 

S.Greviškis 

ŠMM, 

ŠAC 

 

1.  II Lietuvos moksleivių 

ir jaunimo 

dainuojamosios 

poezijos festivalis-

konkursas ,,Mano 

senas drauge...“ 

Vyksta 

Nuo 

2011m. 

A.Totilas 

D.Tamošiūnienė  

 

Panevėžio 

savivaldybė 

Vaikų ir jaunimo 

meninio ugdymo 

projektas - meno 

projektas  

2.  Poezijos pavasaris 2011 2010-2011 D.Tamošiūnienė 

 

 Kultūros fondo 

projektas 

3.  Stažuotės projektas 

„Lyderystės ugdymas“  
 

2011 D.Tamošiūnienė

, 

 

 

 

Pilietinių iniciatyvų 

centras (PIC)  

4.  „Gimnazija – gyvoji 

jaunimo tautinės 

kultūros versmė“ 

Vyksta nuo 

Kas antri 

metai  

Vyko 

2005m., 

2007m., 

2009m.. 

2013m. 

K.Nainienė  

 

Panevėžio 

savivaldybė 

Vaikų ir jaunimo 

meninio ugdymo 

projektas - meno 

projektas 

5.  „Kanapėlės“ veiklai 2012m  K.Nainienė 

 

Panevėžio 

savivaldybė 

Vaikų ir jaunimo 

meninio ugdymo 

projektas - meno 

kolektyvo veiklos 

projektas 

6.  Socialinis edukacinis 

verslumo  projektas 

„Liftas“ 

 

2012m. D.Tamošiūnienė 

 

DNB bankas,  

ŠMM   

 

7.  ,, Skaitančios 

mokyklos 2012. 

Česlovas Milošas“ 

 

2011-

2012m 

Sigita 

Motiejūnienė 

Ilona Žvinakienė 

Irena 

Mazarevičienė 

  

8.  „Inovatyvių e-

mokymo(si) priemonių 

kūrimas ir diegimas 

nuotolinio mokymo(si) 

pamokose: e-mokymo(si) 

objektai 11-12 klasėms ir 

virtualios mokytojų 

paskaitos 9-10 klasėms“ 

2011m. 

Birželis  

D.Tamošiūnienė  

A.Grišiuvienė 

M.Kuzminskas 

R.Deveikienė 

 Europos Sąjungos ir 

Lietuvos Respublikos 

bendrai finansuojamas 

projektas 

9.  „Raktas į mokyklos 

muziejaus skrynią“ 

2011-

2012m. 
Irena 

Mazarevičienė 

Vida Grigienė 
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Skirtas Muziejų 

metams paminėti    

Projekto konkursai : 

1. „Įstorinės 

asmenybės mokyklos 

muziejuje“.  

2. „Įsimintiniausia 

pamoka mokyklos 

muziejuje“ (mokytoja 

Vida Grigienė) 

3. Konkursui 

„Mokyklos muziejaus 

ženklas - logotipas“ 
10.  „Aukštosios kultūros 

impulsai mokykloms 

(AKIM )“ 

2011 -

2013m. 

D.Tamošiūnienė 

I. Žvinakienė- 

vadovė 

Lietuvos 

meno 

kūrėjų 

asociacija 

 

11.  Vertimų ir iliustracijų 

„Tavo žvilgsnis“ 

projektas-konkursas 

(anglų k. ir rusų k., 

iliustracijų) 

2012-

2013m 

 

 

Irena 

Mazarevičienė, 

 

Laima 

Juodgudytė 

Daiva 

Marcinkevičie

nė 

Vaikų 

kūrybinės 

iniciatyvos 

fondas 

 

12.  „Ugdymo karjerai ir 

stebėsenos modelių 

sukūrimas ir plėtra 

bandrajame lavinime ir 

profesiniame mokyme“ 

 Nuo 

2012m 

rugsėjis 

D.Tamošiūnienė 

A.Balčiūnienė 
Lietuvos 

mokinių 

informavim

o ir 

techninės 

kūrybos 

centras 

Ugdymo karjerai 

kryptis 

13.  Ugdymo karjerai 

stebėsenos informacinė 

sistema (UKSIS)  

Nuo 

2013m. 

vasaris 

D.Tamošiūnienė 

A.Balčiūnienė 
 Ugdymo karjerai 

kryptis 

14.  Edukacinis projektas   

,,Muziejus – mokykla – 

moksleivis. 

Muziejų ir bendrojo 

lavinimo mokyklų 

nacionalinis 

partnerystės tinklas"  

2013m. D.Tamošiūnienė 

V.Steponavičie

nė 

Literatūrinis 

A.Puškino 

muziejus 

Lietuvos muziejų 

asociacijos projektas 

pagal 2007-2013m. 

Žmogiškųjų išteklių 

plėtros veiksmų 

programos priemonę 

„Neformaliojo 

švietimo paslaugų 

plėtra“ 

15.  Etnokultūrinio projekto 

„Šeimos istorija – 

mano istorija” 

konkursas 

„Genealoginis giminės 

medis“. 

2013m. 

pavasaris 

-ruduo 

R.Kazakevičiūt

ė 

IId klasė 

 Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo 

centras 

 

II. Savivaldybės organizuojami projektai. 

Eil.Nr. Projektas Projekto 

vykdymo 

Atsakingas 

asmuo 

Organizatorius Pastabos 
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laikotarpis 

1.  AŠ?-AŠ!!! 2011-

2013 m. 

D.Tamošiūnienė 

 

 

ŠMM, 

Panevėžio 

savivaldybė 

Vaikų socializacijos 

programa. Savivaldybės 

vaikų užimtumui ir 

socializacijai per mokslo 

metus vykdyti. 

2.  ANTROKAI- 

PIRMOKAMS: 

BENDRADARBIAUKIME 

2010-

2011m. 

 

D.Tamošiūnienė, 

 

ŠMM, 

Panevėžio 

savivaldybė 

Vaikų socializacijos 

programa.Savivaldybės 

vaikų vasaros poilsio 

socializacija 

3.  Laikysena geros 

sveikatos atspindys 

2011m. J.Briedienė 

D.Virbickienė 

 

Panevėžio 

savivaldybė 

Panevėžio miesto 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo  

projektas 

4.   „Sportas-sveikata“  

 

2011m. J.Briedienė 

Č.Plaščinskas 

 

Panevėžio 

savivaldybė 

Neigiamų socialinių 

veiksnių prevencijos 

projektas 

5.  Kanapėlė- nuolatinė 

Pasaulio Lietuvių, 

respublikinių, moksleivių 

dainų ir šokių švenčių 

dalyvė. 

2011m. K.Nainienė  

 

 

Panevėžio 

savivaldybė 

Vaikų ir jaunimo meninio 

ugdymo projektas 

 

6.  Fizinis aktyvumas ir 

sveikata 

2012m. J.Briedienė Panevėžio 

savivaldybė 

Visuomenės sveikatos 

projektai 

7.  Mes kartu 2012m. J.Briedienė Panevėžio 

savivaldybė 

Vaikų socializacijos 

programa. 

8.  Dalyvavimas VSB 

projekte „Išsaugokime 

akių šviesą” 

suorganizuojant  sporto 

šventę “Daugiau judėsi- 

sveikesnes akis turėsi”  

2012m. 

lapkritis 

D.Tamošiūnienė 

D.Virbickienė 

A.Palšys 

Panevėžio 

savivaldybė 

VSB (Visuomenės 

sveikatos biuro) II klasės 

gimnazistams 

Estafetės su kamuoliais 

9.  Teisingu keliu 2013 m. 

sausis 

R.Karašienė 

J.Briedienė 

Panevėžio 

rajono 

savivaldybė 

Panevėžio rajono 

savivaldybės sveikatos 

rėmimo  projektas 

 

IV.Projektai gimnazijoje. 

Eil.Nr. Projektas Vyksta Atsakingas asmuo Pastabos 

1.  Projektinių darbų pristatymas Balandžio 

mėn.  

D.Tamošiūnienė 

MC vadovai 

Privalomas 1 

darbas  1-,3 

gimnazijos klasių 

mokinims 

2.  “Truputis Vokietijos” 2011m. Žymantienė I. 

 

Dalyvavo 3kl 

mokiniai 

 

3.  “Pašaukimas. Kas tai?” 2011m. 

2012m. 

2013m. 

pavasaris 

A.Bražionytė, 

J.Briedienė  

L Kasiulytė 

A.Balčiūnienė 

Integruotas dorinio 

ugdymo (tikybos -

etikos) ir 

profesinio 

orientavimo 

projektas su 

Tiberiados brolija  

4.  III Protų  mūšis “Žagrenis”,  

taikant www.etest.lt, pagal Gabių 

mokinių ugdymo darbo grupės 

parengtas užduotis 

 

2011m. 

2012m. 

2013m.  

D.Tamošiūnienė Gabiems 

mokiniams  

http://www.etest.lt/
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5.  Integruotas dalykų  projektas “Laiko 

keliu” 

2012m.-“Nuo antikos” 

2013m.-“Viduramžiai” 

kovas 

 

2012m. 

2013m.     

D.Tamošiūnienė  

6.  Integruotas lietuvių kalbos, muzikos, 

dailės, tikybos ir istorijos projektas  

"Maironiui150" 

 

 

  

2012m. 

Rugsėjis - 

spalis 

Projekto kūrybinė 

grupė: 

R.Kazakevičiūtė-,  

R. Majauskienė-, 

R. Vrubliauskienė, 

R. Karašienė,  

V. Baltušytė 

 

7.  Quo vadis, Domine? “ 

(,, Kur eini, Viešpatie?“) 

Skirtas Tikėjimo metams 2013 

2013m. D.Tamošiūnienė 

A.Bražionytė, 

 

Dalyvauja I-IV 

gimnazijos klasės 

8.  SVEIKATINGUMO METAI  

2013 
 

2013m. J.Briedienė 

D.Virbickienė 

A.Čebatariūnienė 

 

9.  LIETUVOS IR EUROPOS ŠALIŲ 

TARMĖS 

Skirtas Tarmių metams 2013 

2013m. R.Majauskienė   

10.  Dalyvavimas matematikos, 

ekonomikos ir informacinių 

technologijų projektinių darbų 

konferencijoje Šiaulių universitete  

2013m. 

kovas 

A. Zikarienė  

11.  Dalyvavimas prancūziškos dainos 

festivalyje, skirtam Frankofonijos 

dienoms 2013, Šeduvos 

gimnazijoje 

2013m. 

kovas 

R.Mačiulaitienė, 

R.Karašienė 
Dalyvavo  

12.  Istorinių sukakčių minėjimo 

projektas „Istorija yra arti“ 

2012-

2013m. 

D.Mulevičienė Dalyvauja IV 

klasių 

gimnazistai 

 

Glaudūs ryšiai palaikomi su miesto, respublikos, užsienio švietimo institucijomis, 

Rygos Lietuvių mokykla, Švedijos Kalmaro Stagnelijaus gimnazija, Latvijos Valmieros valstybine 

gimnazija, Lenkijos Punsko licėjumi. 

Gimnazijoje suburtas dainų ir šokių ansamblis „Kanapėlė“, reprezentuojantis 

gimnaziją mieste, respublikoje. Kolektyvas yra tapęs respublikinių ir tarptautinių konkursų 

nugalėtoju. 

Gimnazijoje veikia savivaldos institucijos: gimnazijos taryba, mokinių taryba, tėvų 

taryba, darbo taryba, padeda dalykiškai ir operatyviai spręsti iškilusius darbo sąlygų gerinimo, 

Darbo kodeksu apibrėžtų taisyklių vykdymo, skatinimo klausimus.     
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IV. SSGG analizė 

 
Stiprybės Silpnybės 
Palankus gimnazijos bendruomenės mikroklimatas 

Puoselėjamos vertybės, savitos tradicijos, joms būdingas 

etosas, kultūrinis gyvenimas: 

 tradiciniai renginiai (S.Nėries minėjimas, Vardo 

dienos šventė, Poezijos pavasaris 

 stiprūs meniniai kolektyvai 

 mokiniams sudaromos sąlygos įvairiapusei 

popamokinei veiklai 

Aukšta ugdymo kokybė: 

 nėra paliktų kartoti kurso 

 valstybinių egzaminų laikymo ir išlaikymo 

rezultatai viršija respublikos vidurkį 

Taikomas mokymo diferencijavimas. 

Tenkinami daugumos mokinių poreikiai: didelis modulių 

ir pasirenkamųjų dalykų, NU pasirinkimas. 

Efektyvi mokinių socializacija 

Vykdomas mokyklos veiklos įsivertinimas 

Diegiamos informacinės technologijos (1 kompiuteriui 

tenka 3,5 mokiniai), įvestas internetas, elektroninis 

dienynas, bibliotekoje ir skaitykloje sudaromos sąlygos 

savarankiškam mokymuisi (8 kompiuteriai) 

Mokytojų kvalifikacija aukštesnė už miesto ir respublikos 

vidurkį  

Visi mokomieji kabinetai yra kompiuterizuoti ir turi 

prieigą prie interneto. Veikia elektroninis dienynas. 

Per 2011 - 2013 metų laikotarpį gimnazija įsigijo  2 

interaktyviąsias lentas "Promethean", 40 kompiuterių, 7 

projektorius ir 8 didelės įstrižainės televizorius 

 

Žemėja ugdymo kokybė:  

 pažangumas krito nuo 95,5 (2009) iki 

85,7 (2013) procentų; 

 prastėja ateinančių mokinių motyvacija; 

 nepakankamas  darbas su gabiais 

mokiniais; 

 neišnaudojamas mokinių žinių 

diferencijavimo galimybės; 

 Neišnaudotos bendradarbiavimo su 

mokinių tėvais galimybės; 

 Mokytojų darbo kokybė ne visada 

atitinka reikiamą kvalifikaciją; 

Silpna materialinė bazė: 

 kapitalinio remonto darbams atlikti 

būtina apie 2,5 mln. litų  

 

 

  

 

 

Galimybės Grėsmės 

Gimnazijos strateginio plano vykdymas 

Mokymo priemonių, naujų technologijų, 

atnaujintų laboratorijų efektyvesnis 

panaudojimas tiriamiesiems darbams, 

eksperimentinei veiklai 

Mokinių poreikio, interesų analizavimas ir 

tenkinimas 

Aktyvesnis mokytojų dalyvavimas 

tarptautiniuose projektuose, konkursuose. 

Ugdymo proceso organizavimo lankstus 

modeliavimas  

Informacijos apie gimnazijos veiklą sklaida 

Aktyvesnė aukštos kvalifikacijos mokytojų 

veikla. 

Bendradarbiavimo su tėvais įvairinimas 

Materialinės bazės stiprinimas 

Mokinių pamokų lankomumo kontrolė 

Demografiniai pokyčiai: 

 mažėja ateinančių į gimnaziją mokinių 

skaičius 

Konkurencija 

 yra 6 gimnazijos 

Ugdymo kokybės kritimas 

 ateina prastesnio paruošimo mokiniai 

 aplinkos finansavimo stoka 

 

Kylančios socialinės problemos 

Mažėjantis mokinių tapatumo jausmas 

gimnazijai 
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V. Vizija  

 
 Vytauto Žemkalnio gimnazija – keturmetė gimnazija, moderni, nuolat besimokanti, 

atvira pozityviai kaitai, ieškanti ir diegianti naujoves, demokratiškai organizuota, humanizmo 

principais ir bendražmogiškomis vertybėmis grindžianti, puoselėjanti kultūrinį paveldą ugdymo 

įstaiga. 

  

VI. Misija 

 
- Teikti Valstybinius standartus ir programas atitinkantį vidurinį išsilavinimą 

- Kurti ugdytinio galias ir gebėjimus atitinkančią ugdymo(si) aplinką 

- Siekti aukštos ugdymo kokybės 

- Grįsti ugdymą naujomis didaktikomis, integruoti informacijos ir komunikacijos 

technologijas į įvairių dalykų ugdymą, ugdyti mokinių informacinius gebėjimus 

- Atkreipti bendruomenės poreikius, ieškoti tarpusavio santykių demokratiškais 

principais 

- Ugdyti vertybines nuostatas, leidžiančias tapti žmogumi, siekiančiu žinių, 

savarankiu, atsakingu, patriotišku 

- Išryškinti mokinių individualumą, puoselėti jų saviugdą, ruošiant integracijai į 

visuomenę 

 

VII. Filosofija 

 
 Humanistinė demokratinė filosofija  ir vertybių sistema sudaro palankias sąlygas 

gimnazijai  bendruomenės veiklą grįsti demokratiniais principais, bendradarbiavimu ir pasitikėjimu, 

planų ir veiksmų suderinamumu bei vientisumu, kūrybingumu ir nuolatiniu atsinaujinimu, pagarba 

tautinėms gimnazijos tradicijoms. 

 

VIII. Strateginiai tikslai 

 
1. Teikiant universalų ir šiuolaikinio mokslo, technologijų, kultūros pagrindais aprūpinantį 

bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdymą organizuoti ir vykdyti remiantis mokslinių tyrimų, inovacijų 

plėtojimu, ugdyti ugdytiniuose šiuolaikinių technologijų lygį atitinkančias kompetencijas. 

2. Didinti mokymo(si) patrauklumą ir efektyvumą, orientuojantis į kūrybingumo, lyderystės 

plėtojimą, siekiamybe matyti veiklią, solidarią, kūrybingą mokyklą. 

3. Ugdyti dorą, savarankišką, atsakingą, pilietišką, patriotišką žmogų; kurti gimnazijos savitą 

socialinę aplinką, puoselėti bendrąsias (šiuolaikinės) kultūros, vertybių kaip tautiškumas, 

pilietiškumas, patriotiškumas principus. 

4. Bendradarbiaujant su tėvais, visuomene, partneriais teikti visokeriopą pagalbą mokiniui, 

sudaryti sąlygas nuolat tenkinti mokymosi poreikius,  skatinti ir užtikrinti vienodų galimybių 

sudarymą. 

5. Stiprinti gimnazijos materialinę bazę, tinkamai panaudoti materialinius ir žmogiškuosius 

išteklius, kuriant originalią, estetišką, saugią aplinką. Gimnazijos įvaizdžio ir viešųjų ryšių 

plėtojimas. 
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IX. Strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimas 
 

1. Tikslas: Teikiant universalų ir šiuolaikinio mokslo, technologijų ir kultūros pagrindais 

aprūpinantį bendrąjį vidurinį išsilavinimą, ugdymą organizuoti ir vykdyti remiantis mokslinių 

tyrimų, inovacijų plėtojimu, ugdyti ugdytiniuose šiuolaikinių technologijų lygį atitinkančias 

kompetencijas 

 

1.1.Uždavinys. Tobulinti ugdymo procesą taikant inovatyvius mokymo(si) metodus 

 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas 

Atskirų dalykų ugdymo 

programų  parengimas 

skirtingiems mokymosi 

stiliams ir ugdymo 

formoms: tipinėms 

pamokoms, individualiam 

mokymui, savarankiškam 

mokymui. 

Parengtos, taikomos ir 

tobulinamos atskirų dalykų 

ugdymo programos, pritaikytos 

skirtingiems mokymosi 

stiliams bei ugdymo formoms.  

Sudarytos tinkamos sąlygos 

taikyti mokslinio tyrimo ir 

kitus inovatyvius ugdymo  

metodus. 

2014-2016 Metodikos taryba, 

Dalykų mokytojai 

Mokinių mokymosi poreikių 

tenkinimo tyrimų atlikimas 

ir analizė. 

Ugdymo procesas keičiamas 

(individualizuojamas ir 

diferencijuojamas) remiantis 

gautais mokinių mokymosi 

poreikių tyrimų. Taikoma 

lanksti mokymo ir vertinimo 

sistema,  skirianti daug 

dėmesio paties mokinio 

patirčiai, skatinanti mokinių 

atsakomybę už mokymosi 

rezultatus ir savo žinias.  

2014-2016 Direktorius, 

Ugdymo plano 

rengimo grupė, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Tarpdalykinių ryšių 

sistemos parengimas, 

remiantis dalykų integracija 

Teminiuose planuose 

nurodomi tarpdalykiniai ryšiai. 

Tobulinama dalykų integracija, 

vyksta ne tik integruotos 

pamokos, bet integruojami ir 

namų darbai. Vyksta 

tarpdalykiniai, integruoti 

projektai 

2014-2016 Metodikos taryba, 

Mokomųjų 

dalykų mokytojai 

 

1.2.Uždavinys. Mokinių kompetencijų,  atitinkančias šiuolaikinių technologijų lygį tobulinimas. 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo 

laikas 
Atsakingas 

Gimnazistų mokymosi stilių 

tyrimas ir analizė 

Pagal atliktą gimnazistų 

mokymosi stilių tyrimo  

statistinius duomenis parengta 

dalyko mokymo strategija 

kiekvienai klasei. Vyksta 

mokymosi stilių aptarimai, 

analizavimas  

2014-2016 Direktorius, 

Metodikos taryba, 

Dalykų mokytojai 

Mokytojų kvalifikacijos 

kėlimas plėtojant 

Kvalifikacijos dienų skaičius 

(ne mažiau kaip 5 dienos) 

2014-2016 Metodikos taryba, 

Dalykų mokytojai 
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kompetencijas taikyti 

inovatyvius metodus  

Kompiuterių terminalo 

įrengimas, pritaikytos IKT 

bei mokymo priemonių 

vizualizacija panaudojimui 

 

 

Įrengta IKT terminalas, skirtas 

naudoti IKT bei mokymo 

priemonės ugdymo turinio 

vizualizacijai.  Atliekamas 

mokymo priemonių 

panaudojimo tyrimas. 

2014-2016 

 

 

Metodikos taryba, 

Dalykų mokytojai 

Perėjimas nuo įprastų 

mokymo(si) metodų prie 

inovatyvių mokymo(si) 

metodų, kurie skatina 

mokinio aktyvumą 

pamokoje, mokinio ir 

mokytojo bendradarbiavimą 

visame ugdymo procese 

Apgalvotas ir tikslingas 

inovatyvių metodų taikymas, 

atsižvelgiant į mokinių 

mokymosi poreikius. 

Atliekamas metodų taikymo 

efektyvumo tyrimas. 

Ugdymo procesas keičiamas 

(individualizuojamas ir 

diferencijuojamas) pagal 

mokinių mokymosi stilius, 

atsižvelgiant į klasės lygmenį, 

mokinių motyvaciją. 

2014-2016 Metodikos taryba, 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Tiriamosios veiklos, kaip 

mokymosi mokytis būdo, 

tobulinimas 

Ugdoma  mokymosi mokytis 

kompetencija. Tobulinama 

parengta  integruota dalyko bei 

mokymosi mokytis programa 

Tobulinama parengta projektų 

rašymo bei gynimo tvarka 

2014-2016 Projektų rengimo 

darbo grupė, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Tobulinama mokinių 

pasiekimų vertinimo ir 

įsivertinimo sistemą, 

skatinantį mokinio 

atsakomybę už savo 

mokymąsi. 

Patobulinta mokinių žinių ir 

gebėjimų vertinimo ir 

įsivertinimo sistema, skatinanti 

mokymosi motyvaciją ir 

atsakomybę, ugdanti bendrąsias 

bei dalykines kompetencijas. 

Po kiekvienos pamokos stebimas 

mokinio išmokimas 

2014-2016 Mokinių žinių ir 

gebėjimų 

vertinimo 

sistemos rengimo 

grupė, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Gerosios patirties sklaida Suorganizuoti seminarą ugdymo 

turinio ir mokymo(si) metodų 

taikymo tematika. 

Suorganizuotas renginys 

„Kolega-kolegai“ 

2014-2016 Metodikos taryba 

 

 

1.3. Uždavinys. Tobulinti darbą su gabiais mokiniais. 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas  

Mokinių specialiųjų gabumų 

identifikavimas ir ugdymo 

turinio formavimas. 

 Pastebėti specialieji gabumai 

fiksuojami ir kaupiami 

 Ugdymo turinys 

individualizuojamas, 

diferencijuojamas. 

 Dalykų modulių, 

pasirenkamųjų dalykų plėtra. 

Skiriamos valandos 

konsultacijoms 

2014-2016  D.Tamošiūnienė 

J.Bujokienė 

metodikos centrų 

vadovai 
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Inovatyvių  darbo metodų 

taikymas 

Mokiniai aktyviai dalyvauja 

ugdymo procese 

Vykdoma ilgalaikė projektinė 

veikla 

2014-2016 D.Tamošiūnienė 

J.Bujokienė 

metodikos centrų 

vadovai 

Dalykinių  viktorinų, 

konkursų, olimpiadų 

organizavimas 

Konkursų, viktorinų, 

olimpiadų skaičius 

 

2014-2016 D.Tamošiūnienė 

J.Bujokienė 

metodikos centrų 

vadovai 

 

1.4. Uždavinys: Gerinti ugdymo proceso priežiūros sistemą 

 

Priemonės  Pasiekimo indikatorius Pasiekimo 

laikas 
Atsakingas  

Pavaduotojų kvalifikacijos 

kėlimas siekiant gerinti ugdymo 

proceso priežiūrą 

Pažymėjimų skaičius  

2014-2016 

S.Greviškis 

Mokytojų kasdienės  veiklos 

planavimo kokybė 

Veiklos planavimas 

trumpesniam laikotarpiui, 

jos koregavimas 

atsižvelgiant į mokinio 

gebėjimus 

Aptariamos problemos MC 

pasitarimuose 

2014-2016 J.Bujokienė, 

Metodikos taryba 

E-dienyno galimybių 

išnaudojimas 

E- dienyno pildymo 

priežiūra, analizė 

Kontrolinių darbų grafikai. 

2014-2016 S.Greviškis 

Pedagoginės veiklos stebėjimas Pamokų, renginių 

stebėjimas, aprašymas ir 

aptarimas. 

 

2014-2016 A.Totilas 

J.Bujokienė 
D.Tamošiūnienė 

S.Greviškis 

Ugdymo proceso priežiūros 

sistemos efektyvumo tyrimai 

Išaiškintos silpnosios ir 

stipriosios vietos 

2014-2016 S.Greviškis 

 

1.5. Uždavinys. Mokymosi erdvių tikslingas išnaudojimas 

 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo 

laikas 
Atsakingas 

Mokytojų kvalifikacijos kėlimas 

plėtojant IT taikymo 

kompetencijas 

Patirties ir žinių 

pasidalijimas metodikos 

centruose 

2014-2016 Dalykų 

mokytojai, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

IKT  ir mokymo priemonių 

taikymo ugdymo procese 

sistemos tobulinimas 

Patobulinta IKT  ir 

mokymo priemonių 

taikymo sistema, kelianti 

mokinių mokymosi 

motyvaciją, 

savarankiškumą, ugdantį 

kūrybiškumą ir kritinį 

mąstymą. 

Mokytojai aktyviai 

naudojasi  sukurtomis 

2014-2016 Metodikos taryba, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 
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virtualiomis mokymosi 

aplinkomis. 

Naudojama kompiuterių 

terminalo klasė  

 

Mokinių pasiekimų ir 

technologijų taikymo gebėjimų 

vertinimo sistemos tobulinimas 

Patobulinta mokinių 

pasiekimų ir technologijų 

taikymo gebėjimų 

vertinimo sistema 

2014-2016 Mokinių 

pasiekimų 

vertinimo 

sistemos rengimo 

grupė 

Gerosios patirties sklaida Metodikos centruose 

dalijamasi  gerąja patirtimi 

Kolegų stebėtų pamokų 

protokolai 

2014-2016 Metodikos centrų 

pirmininkai 

E-dienyno galimybių 

išnaudojimas  

Vyksta konstruktyvus 

komunikavimas tarp 

mokytojų ir mokinių, 

mokytojų ir mokinių tėvų. 

2014-2016 Dalykų mokytojai 

 

 

2. Tikslas.  Didinti mokymo ir mokymosi patrauklumą ir efektyvumą, orientuojantis į  

kūrybingumo, lyderistės plėtojimą, siekiamybę matyti veiklią, solidarią, kūrybingą mokyklą. 

 

2.1. Uždavinys.   Mokymo ir mokymosi proceso tobulinimas. 

 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas 

Pagrindinio ir vidurinio  

udgymo programų ir teminių 

planų parengimas 

vadovaujantis  ugdymą 

reglamentuojančiais 

dokumentais. 

 

Parengti ilgalaikiai dalykų  

planai ir programos, 

atitinkančios naują ugdymo 

turinį, atspindinčios dalykų  

integraciją,  mokinių poreikius,  

gabių bei mokymosi sunkumų 

turinčių  vaikų, ugdymą. 

Teminiai planai skelbiami e-

dienyne. 

2014 - 2016  Metodinė 

taryba, MC 

vadovai, 

gimnazijos 

administracija 

Metodinė veikla nukreipiama  

mokinių motyvacijos lygiui 

kelti, ugdyti mokinių 

gebėjimus.  

Sistemingai vykdomi mokinių 

poreikių, gebėjimų ir interesų 

klasėse tyrimai ir pagal tai 

formuojamas ugdymo turinys. 

Vykdoma dalykinių ryšių 

integracija. 

Sukauptos mokomųjų dalykų 

diferencijuotos užduotys 

skirtingų gebėjimų 

mokiniams. 

2014 – 2016  Metodinė 

taryba, MC  

vadovai, 

gimnazijos 

administracija 

Siekiama aukštesnės  

mokymo ir mokymosi 

kokybės, daug dėmesio 

skiriant pamokos struktūrai. 

Gerėja mokinių ugdymosi 

rezultatai. 

Tobulinamos  iniciatyvumo ir 

kūrybiškumo kompetencijos, 

kurios būtinos tolimesniam 

mokymuisi bei prasmingam 

2014-2016  Metodinė 

taryba, MC  

vadovai, 

gimnazijos 

administracija 
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gyvenimui žinių visuomenėje. 

Naujų mokymo ir mokymosi 

formų paieška 

bendradarbiaujant su 

socialiniais partneriais. 

Didėja mokinių mokymosi 

motyvacija. 

Tikslingai ir veiksmingai 

išnaudojamos edukacinės 

aplinkos. 

2014-2016  Mokyklos 

administracija 

Stiprinama atsakomybė už 

savo mokymąsi 

Gerėja lankomumas. 

Mokiniai aktyvūs pamokose. 

Namų darbų atlikimas. 

2014-2016   Socialinė 

pedagogė 

Jurgita 

Briedienė, 

psichologė 

Renata 

Gataveckaitė, 

dalykų 

mokytojai 

Tobulinamas mokytojų 

tarpusavio 

bendradarbiavimas. 

Derinami integruotų pamokų 

planai. 

Organizuoja integruotų 

dalykų žinių ir gebėjimų 

patikrinimo testus. 

Vykdoma gerosios patirties 

sklaida, organizuojamos 

metodinės dienos „Kolega-

kolegai“ 

2014 – 2016  Metodikos 

taryba, dalykų 

mokytojai, 

pavaduotojai 

ugdymui 

IKT terminalo įkūrimas ir 

naudojimas 

Suaktyvėja šiuolaikinių 

technologijų naudojimas. 

Parengiamas pamokų vedimo 

IKT terminalo  klasėje 

grafikas. 

2014-2016  Administracija 

Tėvų supažindinimas su 

bendraisiais ugdymo planais 

ir individualių ugdymo planų 

sudarymu. 

Sistemingai organizuojamos 

konsultacijos dėl 

3-iųjų  klasių mokinių 

individualių planų rengimo, 

egzaminų pasirinkimo. 

2014-2016   Pavaduotojas 

ugdymui 

Simas Greviškis 

Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimas. 

Sistemingai organizuojami 

seminarai mokytojams 

didaktinių ir profesinių 

kompetencijų tobulinimui. 

2014-2016  Metodikos 

taryba, 

J. Bujokienė 

Modulių gabiems ir 

mokymosi sunkumų 

turintiems  mokiniams 

parengimas ir grupių 

sudarymas. 

Sudarytos modulių gabiems 

vaikams ugdyti sąrašas ir 

suformuotos grupės. 

Vyksta srautinis mokymas 

(išorinė diferencijacija) 

2014-2016  Metodikos 

taryba, MC 

vadovai, 

pavaduotojai 

ugdymui 
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2.2 .   Uždavinys.  Efektyviai naudoti aktyviuosius  metodus ir šiuolaikines technologijas 

ugdymo procese. 

 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas 

Organizuoti  disputus, 

pamokas  diskusijas, 

kino pamokas, 

literatūrines 

kompozicijas, seminarus, 

konferencijas,  mokinių 

autorines parodas  bei 

tiriamuosius darbus su 

socialiniais partneriais.  

Aktyvesnė mokinių veikla. 

Padidėjusi mokinių mokymosi 

motyvacija. 

Taikomi netradiciniai ugdymo 

metodai. 

Mokiniai pasitiki savimi, yra 

savarankiški, kūrybiški. 

 

2014-2016  Metodinė taryba, 

MC  vadovai,  

gimnazijos 

administracija 

Aktyvių ir interaktyvių 

metodų  bei mokymosi 

strategijų taikymas. 

Didėja  mokymosi motyvacija. 

Kuriama aplinka, kuri skatina 

toleranciją, bendradarbiavimą, 

iniciatyvumą, problemų 

sprendimą ir kūrybiškumą. 

Kaupiami pavykusių pamokų 

aprašai (bankai). 

Atliekami tyrimai  

2014-2016  Dalykų mokytojai, 

pavaduotojai 

ugdymui 

 

2.3.  Uždavinys. Stiprinti mokymosi motyvaciją. 

 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas 

Išorinės motyvacijos 

skatinimas 

 

 

 

 

 

 

 

Saugi aplinka.   

Pamokos vedamos su turiniu 

susijusiose edukacinėse 

aplinkose.  

Lankstus, įdomus  ugdymo 

turinio perteikimas. 

Remiamasi mokinių patirtimi,  

Skatinama dalyvauti 

konkursuose, viktorinose, 

projektuose, eksperimentuose, 

tyrimuose. 

Dirbama mažose grupėse, 

porose. 

Mokiniai skatinami kelti 

mokymosi tikslus 

Patobulintas mokinių skatinimo 

aprašas 

Mokiniams, turintiems 

mokymosi sunkumų, skiriamos 

konsultacijos. 

2014 – 2016  Gimnazijos 

administracija, dalykų 

mokytojai, klasių 

vadovai, gimnazijos 

socialinė pedagogė 

Jurgita Briedienė, 

psichologė Renata 

Gataveckaitė 

Vidinės motyvacijos 

skatinimas. 

Sudaromos sąlygos mokiniams 

patirti sėkmę. 

Mokoma išreikšti tai, ką žino , 

jiems parankiais būdais. 

Drauge su mokiniais 

2014-2016  Gimnazijos 

administracija, dalykų 

mokytojai, klasių 

vadovai, gimnazijos 

socialinė pedagogė 
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analizuojamas mokymas ir 

mokymasis. 

Mokinių veikla tampa 

aktyvesnė. 

Rengiami karjeros lapai 

Mažėja III-IV kl. mokinių, 

keičiančių individualius planus. 

Veiksminga Vaiko gerovės 

komisijos veikla 

 

Jurgita Briedienė, 

psichologė Renata 

Gataveckaitė 

 

2.4. Uždavinys. Diegti lyderystės programą. 

 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas 

1. Veiksminga Lyderių klubo 

veikla 

Mokiniai  atsiskleidžia kaip 

lyderiai mokslo,  

savivaldos srityse. 

Kasmet įtraukiami į klubo 

veiklą Jaunieji lyderiai 

 

2014-2016 Direktorius, 

Socialinė 

pedagogė, 

psichologė, 

D.Tamošiūnienė 

2. Įgyvendinama  lyderių 

ugdymo ir skatinimo programa 

Gerėja mokymosi 

pasiekimai 

Daugėja mokinių, 

lankančių NU užsiėmimus 

2014-2016 Socialinė 

pedagogė, 

psichologė, 

D.Tamošiūnienė 

3.Organizuoti ir vykdyti žinių ir 

gebėjimų dalykines, 

tarpdalykines viktorinas 

Žinių ir gebėjimų 

dalykines, tarpdalykines 

viktorinos vyksta kasmet 

2014-2016 Metodikos taryba, 

Dalykų mokytojai 

4.Mokiniai-lyderiai dalyvauja 

apskrities, respublikiniuose 

projektuose, forumuose, 

akcijose 

Dalyvavusių mokinių 

skaičius 

  

 

3. Tikslas. Ugdyti dorą, savarankišką, atsakingą, pilietišką, patriotišką žmogų; kurti gimnazijos 

savitą socialinę aplinką, puoselėti bendrosios (šiuolaikinės) kultūros, vertybių kaip tautiškumas, 

pilietiškumas, patriotiškumas principus. 

 

3.1. Uždavinys. Stiprinti projektinę veiklą, dalyvauti miesto, respublikos renginiuose 

Priemonės  Pasiekimo indikatorius Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas  

Socialinės paramos projektų, 

plėtojant mokinių vasaros 

poilsio ir užimtumo formų 

įvairovę, programų rengimas ir 

įgyvendinimas. 

Programų ir projektų 

skaičius. 

2014-2016 J.Briedienė 

Mokinių pamokų lankomumo 

kontrolė, naudojant e-dienyno 

galimybes 

Mokinių pamokų, praleistų 

be pateisinamos priežasties 

sumažėja  

2014-2016 S.Greviškis 

J.Briedienė 

Mokinių tarybos rinkimus 

organizavimas, veiklos plano 

vykdymo priežiūra  

Organizuojami Mokinių 

tarybos rinkimai. 

Vykdoma Mokinių tarybos 

veikla 

2014-2016 J.Briedienė 
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Vykdyti tęstinius gimnazijos 

projektus: 

 „Pažinkime kaimynines šalis“ 

„Istorinių sukakčių minėjimo 

projektą „Istorija yra arti“ 
Integruotas dalykų  projektas 

“Laiko keliu” 

 

Projektai  vyksta kasmet 2014-2016 J.Briedienė 

 

D.Mulevičienė 

 

 

D.Tamošiūnienė  

Bendradarbiavimas su 

Panevėžio psichologine tarnyba, 

Policijos komisariatu, sveikatos 

priežiūros įstaigomis ir kt. 

Vyksta bendri projektai, 

paskaitos  

2014-2016 J.Briedienė 

Akcijų, projektų, konkursų, 

netradicinių renginių 

organizavimas. 

Organizuotų akcijų, 

projektų, konkursų, 

netradicinių renginių 

skaičius. 

2014-2016 J.Briedienė 

Bendradarbiauti  su 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis 

Vyksta savanoriška veikla 2014-2016 J.Briedienė 

 

3.2. Uždavinys. Ugdyti vertybines nuostatas 

 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas  

Olimpiadų, pokalbių, forumų, 

susitikimų, išvykų 

organizavimas 

▫ Mokinių, dalyvaujančių 

konkursuose, olimpiadose, 

turnyruose, skaičius 

▫ Valstybinių švenčių 

paminėjimai, gimnazijos 

tradiciniai renginiai 

▫ Pilietiškumo pamokų 

skaičius 

▫ Teminės išvykų skaičius 

2014-2016 J.Bujokienė,  

D.Tamošiūnienė,  

S.Greviškis, 

metodinė taryba, 

klasių vadovai 

Įvairių lygmenų bendravimo ir 

bendradarbiavimo strategijos 

taikymas pamokose, NU 

užsiėmimuose 

▫ Geba integruotis į 

europinę bendriją  

2014-2016 A.Totilas,  

D.Tamošiūnienė, 

metodikos centrų 

vadovai 

 

3.3. Uždavinys. Ugdyti mokinių atsakomybę už mokymąsi, asmenybės tobulėjimą. 

 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas  

Gimnazistų saviraiškos 

skatinimas  

▫ Gebėjimas bendrauti ir 

bendradarbiauti su kitu 

asmeniu ar grupe 

▫ Dalyvavimas gimnazijos 

bendruomenės, miesto, 

regiono, šalies renginiuose 

▫ Dalyvavimas mokinių 

savivaldoje, gimnazijos 

savivaldos institucijose 

2014-2016 D.Tamošiūnienė, 

metodikos taryba 

Poreikio mokytis visą gyvenimą 

ugdymas 

▫ Gimnazijos bendruomenės, 

klasių vadovų veiklos formų 
2014-2016 Metodikos centrų 

vadovai, 
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įvairovė 

▫ Vykdoma mokinių ir 

mokytojų išgales atitinkanti 

socialinė, pilietinė veikla 

▫ Ugdomos mokinių 

kompetencijos 

▫ Didėja mokinių, 

dalyvaujančių įvairiose 

konferencijose, skaičius 

metodikos taryba 

Mokymo metodų, skatinančių 

savarankiškumą, įvairių 

problemų sprendimą, kūrybinio 

potencialo plėtrą, taikymo 

ugdymo procese analizė 

▫ Informacijos rinkimas ir 

apdorojimas; analizė 

▫ Mokomųjų projektų skaičius 

▫ Dalyvavimas diskusijose, 

debatuose 

▫ Autorinių parodų skaičius 

▫ Mokinių ir mokytojų 

veiklos formų įvairovė 

▫ Dalyvavimas miesto, 

regiono, šalies įvairiuose 

renginiuose 

2014-2016 Metodikos taryba,  

J.Bujokienė, 

D.Tamošiūnienė, 

Saviraiškos poreikių tenkinimo 

galimybių plėtra 

▫ Mokinių poreikių tyrimas ir 

analizė 

▫ Neformaliojo ugdymo 

programų pasiūlos plėtra 

▫ Saviraiškos būrelių dienų 

organizavimas 

Organizuojamos neformaliojo 

ugdymo  programų mugės 

2014-2016 J.Bujokienė, 

metodikos taryba, 

D.Tamošiūnienė 

 

3.4. Uždavinys. Tradicijų, paveldo išlaikymas 

 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas  

Atviros gimnazijos aplinkos, 

įgyvendinant europinio 

mokymosi dimensiją, plėtojant 

mokinių saviraišką, tobulinimas 

▫ Gimnazijos mikroklimato 

išlaikymas (tyrimai ir 

analizė) 

▫ Modernėjanti įstaiga 

▫ Įvairių renginių, akcijų, 

parodų, konferencijų, 

koncertų ir kt. gimnazijos, 

miesto ir regiono įstaigose 

organizavimas 

Kasmet Direktorius 

A.Totilas, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

D.Tamošiūnienė, 

meno kolektyvų 

vadovai 

Tapatumo ir pasididžiavimo 

gimnazija jausmo ugdymas, 

tradicijų puoselėjimas 

▫ Saviti tradiciniai renginiai 

▫ Aktyvus ir prasmingas 

kultūrinis gyvenimas 

(koncertai, susitikimai su 

įžymiais žmonėmis, 

išvykos, parodos ir kt.) 

▫ Mokinių dalyvavimas 

įvairiapusiškoje 

popamokinėje kultūrinėje 

veikloje 

Kasmet Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

D.Tamošiūnienė, 

meno kolektyvų 

vadovai 
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4. Tikslas. Bendradarbiaujant su tėvais, visuomene, partneriais teikti visokeriopą pagalbą mokiniui, 

sudaryti sąlygas nuolat tenkinti mokymosi poreikius,  skatinti ir užtikrinti vienodų galimybių 

sudarymą. 

4.1.  Uždavinys. Bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais efektyvinimas 

 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo 

laikas 
Atsakingas 

Ugdymo proceso organizavimas, 

atsižvelgiant į mokinių 

mokymosi poreikius ir 

gimnazijos galimybes 

Mokinių mokymosi 

poreikių tyrimas, išvadų 

teikimas 

2014-2016 Gimnazijos 

administracija 

Visuotiniai tėvų susirinkimai Organizuojami du 

visuotiniai tėvų 

susirinkimai per mokslo 

metus 

Analizuojami gimnazijos 

veiklos prioritetai, 

uždaviniai, rezultatai, 

aptariamos problemos 

2014-2016 A.Totilas 

Klasių vadovai 

„Atvirų durų“ dienos 

organizavimas tėvams 

Organizuojama „Atvirų 

durų“ dienos po I pusmečio 

ir II pusmečio  

Tėvų betarpiškas 

bendravimas su mokytojais 

2014-2016 

 

 

 

A.Totilas 

Klasių vadovai 

Mokytojai 

Mokinių tėvų nuomonės tyrimas Apklausos, tyrimai 

Medžiagos panaudojimas 

ugdymo procesui ir tėvų 

švietimui tobulinti 

2014-2016 J.Bujokienė 

D.Tamošiūnienė 

S.Greviškis 
R.Gataveckaitė 

J.Briedienė 

Tėvų švietimas Tėvų forumo veikla  

Teminės klasės valandėlės 

2014-2016 A.Balčiūnienė 

Klasių vadovai 

Akcijų, projektų, konkursų, 

netradicinių renginių 

organizavimas, tėvų aktyvus 

įtraukimas į veiklos planavimą 

Akcijos 

Projektai  

Konkursai 

Netradiciniai renginiai 

Tėvų įtraukimas į renginius 

Efektyvumas 

Darbo planavimo darbo 

grupės 

2014-2016 Gimnazijos 

vadovybė, 

Savivaldos 

institucijos, 
R.Gataveckaitė 

J.Briedienė 

Tėvų tarybos, klasių tėvų 

komitetų veiklos aktyvinimas 

Tėvų tarybos posėdžiai, 

svarstomų klausimų 

aktualumas 

2014-2016 A.Totilas 

Klasių vadovai 

Tėvų komitetų 

pirmininkai 

Bendradarbiavimas su miesto 

progimnazijomis ir 

pagrindinėmis mokyklomis 

Organizuojami 

bendradarbiavimo renginiai 

kasmet 

MT ir MC bendradarbiauja 

tarp mokyklų 

Teikiama informacija apie 

tolimesnį mokinių 

mokymąsi  
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4.2. Uždavinys Ryšių su savivalda, socialiniais partneriais šalyje ir užsienyje stiprinimas 

 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas 

Dalyvavimas projektinėje 

veikloje (savivaldybės, ŠMM, 

tarptautinių ir visuomeninių 

organizacijų lygmenyje) 

Projektinės grupės veikla, 

jos efektyvinimas 

Teikiami projektai 

Vykdomų projektų skaičius 

Tėvų ir mokinių įtraukimas 

į projektinę veiklą  

2014-2016 D.Tamošiūnienė 

Bendradarbiavimo sutarčių 

pasirašymas su aukštosiomis 

mokyklomis 

Pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys  

Jų vykdymas 

 

2014-2016 A.Totilas 

Ryšių su nuolatiniais partneriais  

šalyje ir užsienyje stiprinimas  

Užmegzti nuolatiniai ryšiai 

su šalies ir užsienio 

projektiniais partneriais 

Bendri renginiai, dalykiniai 

susitikimai  

2014-2016 Gimnazijos 

vadovybė 

Savivaldos 

institucijos  

Metodiniai 

centrai 

Naujų ryšių užmezgimas su 

kitomis šalies ir užsienio 

švietimo įstaigomis 

Užmegzti ryšiai. 

Pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys 

2014-2016 Gimnazijos 

vadovybė. 

Metodinė taryba 

Bendradarbiavimas su policija, 

nepilnamečių reikalų tarnyba, 

vaikų teisių apsaugos tarnyba 

Bendradarbiavimo 

efektyvinimas 

Prevencinė veikla 

2014-2016 S.Greviškis 

J.Briedienė 

 

4.3. Uždavinys Informavimo sistemos tobulinimas 

 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas 

Gimnazijos internetinis 

tinklalapis  

Sistemingos ir operatyvios 

informacijos pateikimas 

2014-2016 S.Greviškis,  

A.Vasiliauskas 

Elektroninis dienynas „Tamo“ Operatyviai pateikiama 

informacija apie mokinių 

mokymąsi ir lankomumą 

2014-2016 S.Greviškis 

mokytojai 

Veiklos viešinimas 

žiniasklaidoje, televizijoje, 

radijuje 

Aprašoma mokinių ir 

mokytojų veikla 

respublikinėje spaudoje  

2014-2016 Gimnazijos 

vadovybė, 

metodinė taryba 

Leidinių apie gimnaziją leidyba Išleisti leidiniai 2014-2016 Gimnazijos 

vadovybė 

Viešoji sklaida apie gimnazijos 

veiklą 

Renginiai, jų skaičius 2014-2016 Gimnazijos 

vadovybė, metodinė 

taryba, savivaldos 

institucijos 

Atviri renginiai, ataskaitos 

tėvams 

Neformalaus ir formalaus 

ugdymo ataskaitos 

gimnazijos bendruomenei 

2014-2016 D.Tamošiūnienė 
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5. Tikslas.  Stiprinti gimnazijos materialinę bazę, tinkamai panaudoti materialinius ir 

žmogiškuosius išteklius, kuriant originalią, estetišką, saugią aplinką. Gimnazijos įvaizdžio ir 

viešųjų ryšių plėtojimas. 

5.1.  Uždavinys. Materialinės bazės stiprinimas 

 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas 

Gimnazijos kapitalinis remontas Atliktas pastato 

inžinierinių tinklų, elektros 

instaliacijos, kapitalinis 

kabinetų ir kitų pastatų 

remontas 

2014-2016 A.Totilas 

Baldų kabinetuose atnaujinimas Įsigyti kasmet po 2 

komplektus baldų 

kabinetams   

2014-2016 A.Totilas 

E.Cironka 

Išorės paramos ir biudžeto lėšų 

panaudojimas materialinės 

bazės stiprinimui, einamajam 

remontui 

Lėšos 

Jų panaudojimas 

2014-2016 A.Totilas 

E.Cironka 

IKT terminalo įkūrimas Naudojamas IKT 

terminalas 

2014-2016 A.Totilas 

E.Cironka 

 

5.2. Uždavinys. Mokymo proceso aprūpinimas 

 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo 

laikas 
Atsakingas 

Mokymo proceso aprūpinimas 

vadovėliais ir kitomis 

priemonėmis 

Tenkinamas vadovėlių ir 

kitų mokymo priemonių 

poreikis 

2014-2016 A.Totilas 

 

Mokomųjų kabinetų 

aprūpinimas mokymo 

priemonėmis pagal Mokyklų 

aprūpinimo standartus 

Įsigyti priemonių skaičius 

pagal Mokyklų aprūpinimo 

standartus 

2014-2016 A.Totilas 

E.Cironka 

Išorės paramos telkimas 

mokymo proceso aprūpinimui 

Lėšos gautos už 2% 

pajamų mokesčio paramos 

Rėmėjų lėšos 

Lėšų panaudojimas 

2014-2016 A.Totilas 

Gimnazijos 

taryba 

Racionalus biudžeto lėšų 

panaudojimas 

Ūkinės – finansinės veiklos 

programos sudarymas, jos 

įgyvendinimas 

2014-2016 A.Totilas 

R.Puzonienė 

Dalyvavimas projektinėje 

veikloje, siekiant gerinti ir 

tvirtinti ugdymo procesą 

Projektai 

Lėšos ugdymo proceso 

tvirtinimui 

2014-2016 D.Tamošiūnienė 

Projektinė grupė 

Programinės įrangos IKT 

terminalui įsigijimas 

Programinės įrangos 

naudojimas 

2014-2016 A.Totilas 

A.Vasiliauskas 

 

5.3. Uždavinys. Estetinio gimnazijos vaizdo gerinimas, saugios aplinkos kūrimas 

 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas 

Kurti estetines gimnazijos Sukurtos erdvės mokinių 2014-2016 A.Totilas  
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vidines erdves poilsiui, veiklai Dailės mokytojai  

Mokinių 

parlamentas 

 

5.4. Uždavinys. Kelti gimnazijos įvaizdį, plėtoti visuomenės ryšius 

 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas 

Vadovaujantis gimnazijos 

strategija kelti ugdymo kokybę, 

skatinti ir viešinti gerąją patirtį 

Kyla ugdymo kokybė 

 

Poreikius turintys 

ugdytiniai skatinami 

materialiai ir moraliai 

2014-2016 D.Tamošiūnienė  

Mokinių 

parlamentas 

Leidžiami proginiai ir 

kasmetiniai leidiniai, bukletai 

Viešinamas gimnazijos 

paveldas, pasiekimai 

2014-2016 A.Totilas 

Bendradarbiauti  respublikinėje 

ir vietinėje spaudoje, kitose 

žiniasklaidos priemonėse  

Užtikrinama informacijos 

klaida apie gimnazijos 

renginius 

2014-2016 A.Totilas 

D.Tamošiūnienė 

Bendradarbiauti su kitomis 

ugdymo įstaigomis, socialiniais 

partneriais, užsienio švietimo 

įstaigomis 

Vyksta bendri renginiai – 

popietės su progimnazijų ir 

pagrindinių mokyklų 

mokiniais ir mokytojais 

Vyksta Karjeros dienos 

Vykdomi 

bendradarbiavimo projektai 

2014-2016 A.Totilas 

D.Tamošiūnienė 

S.Greviškis 

 

 

X. Strategijos realizavimo priemonių finansavimo planas 

 
Mokinio krepšelio lėšos (tūkst.) Aplinkos lėšos (tūkst..) Kitos lėšos (tūkst.) 

Mokos 

fondas 

Kvalifikacija Mokymo 

priemonės 

Mokos 

fondas 

Remontas Mokymo 

priemonės 

Materialinė 

bazė 

Ugdymo 

turinio 

aprūpinimas 

2014 

2334,4 17,0 16,9 351,7 - - 10,0 7,0 

2015 

2290,00 16,00 16,0 350,7 - - 10,0 7,0 

2016 

2240,0 15,0 15,0 353,0 - - 10, 7,0 

 

XI. Laukiami rezultatai  
 

 Įgyvendinus Vytauto Žemkalnio gimnazijos strateginį planą laukiama: 

- gimnazijoje dirba mokytojai, turintys aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą 

pedagoginį išsilavinimą; 

- dirba 85 % mokytojų metodininkų, 10 % - ekspertų; 

- vadovai turės ne žemesnę nei II-ą vadybinė kvalifikaciją; 

- mokinių pažangumas ne mažesnis nei 90 %, nėra iškritusių iš švietimo sistemos 

mokinių; 

- gimnazija veiklą planuoja pagal gimnazijos veiklos įsivertinimo rezultatus; 
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- ugdymo proceso kokybė kyla naudojant ugdymo procese naujus ugdymo metodus ir 

formas, naujas IKT, veikia internetas; 

- darbą su gabiais mokiniais rodo geras mokinių dalyvavimas olimpiadose, 

konkursuose, 2-3 mokiniams tenka vienas kompiuteris; 

- atliekami moksliniai, eksperimentiniai tyrimai, dalyvaujama Jaunųjų mokslininkų 

konkurse; 

- aktyvi Ugdymo karjerai veikla; 

- efektyviai išnaudojamos edukacinės aplinkos; 

- mokinių tėvai, bendruomenė aktyviai įtraukiama į gimnazijos veiklą; 

- tęsiamos gimnazijos tradicijos, sukurtas teigiamas gimnazijos įvaizdis, pakilusi 

gimnazijos kultūra; 

- atliktas gimnazijos, kapitalinis remontas, maksimaliai aprūpinta mokymo 

priemonėmis, sutvarkytos išorės ir vidaus erdvės, sukurta estetiška aplinka, kasmet gaunamos ir 

tikslingai panaudojamos 2% gyventojų pajamų mokesčio parama; 

 

 

______________________________________ 
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Išrašas 

 

PANEVĖŽIO VYTAUTO ŽEMKALNIO GIMNAZIJA 

 

GIMNAZIJOS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2014-01-20  Nr. GT-5-(2.1.) 

Panevėžys  

 

 

 Posėdžio pirmininkas Asta Vaitoškienė. 

 Posėdžio sekretorė Rasa Majauskienė. 

  

2. SVARSTYTA. Dėl 2014-2016 m. gimnazijos strateginio plano. 

 NUTARTA: 

 1. Pritarti gimnazijos 2014-2016 m. strateginiam planui.  

 

  

 

 

 

Posėdžio pirmininkas     Asta Vaitoškienė 

 

Posėdžio sekretorė    Rasa Majauskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


