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PATVIRTINTA 

Direktoriaus įsakymu 

2020-03-10  Nr. V- 22 - (1.5) 

 

PANEVĖŢIO VYTAUTO ŢEMKALNIO GIMNAZIJA 

 

 

STRATEGINIS PLANAS 

2020-2022 METAMS   
  

 

I. Įvadas 
  
 

            Vytauto Ţemkalnio 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 2020-2022 metų Vytauto Ţemkalnio gimnazijos strateginį planą, remtasi: 

-        Lisabonos strategija; 

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

direktyvomis; 

-        Bendrųjų programų atnaujinimo gairėmis; 

-        Gimnazijos nuostatais; 

-        Panevėţio miesto 2014-2020 m. strateginiu planu; 

-        Išorės audito 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 Ţemkalnio gimnazijos Strateginis planas numatytas trejų metų (2020-2022) 

laikotarpiui, atsiţvelgiant į 2017-2019 m. strateginio plano ir ugdymo kokybės uţtikrinimo 

programos dermę, gilinant strateginius tikslus, siekiant gimnazijos išskirtinumo. 

  

 

II. Gimnazijos išorinės aplinkos analizė 

  
Vytauto Ţemkalnio gimnazija savo veiklą sieja nuo 1905 metų – tada savo veiklą pradėjo 

keturmetė Marijos mergaičių mokykla, davusi pradţią 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 Ţemkalnio-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 Ţemkalnio vardas. 1995 m. mokykla 

gavo gimnazijos statusą. 

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

gimnazija. 
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Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Panevėţio m. savivaldybės Tarybos sprendimu (2018-12-20 Nr. 

1-388 7.5 p.) gimnazija tampa Humanistinės sampratos menine veikla elementus taikanti 

gimnazija, formuoja meninio ugdymo klases ir uţtikrina pasirinktos krypties pradinio, pagrindinio 

ir vidurinio mokslo ugdymą. 

 Vytauto Ţemkalnio gimnazija viena iš penkių Humanistinės sampratos elementus taikanti 

ugdymo įstaiga Lietuvoje. 

Vytauto Ţemkalnio gimnazija puoselėja humanitarines, tautines, literatūrines, menines 

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

aktualijas, telkia bendruomenę spręsti mokyklai keliamus reikalavimus. 

Priėmimas į gimnaziją vykdomas vadovaujantis Panevėţio miesto savivaldybės tarybos 

sprendimu patvirtintu Mokinių priėmimo į Panevėţio miesto savivaldybės  bendrojo lavinimo 

mokyklas tvarkos aprašu bei Vytauto Ţemkalnio gimnazijos priėmimo tvarkos aprašu. 

Materialinė bazė – patenkinama. 2006 m. atlikta pastato renovacija uţ 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 uţ 1 900 000 Lt. 2016 m., 2017 m. pagal ŠMM ugdymo įstaigų 

atnaujinimo projektus buvo atlikta 1932 m. ir 1978 m. korpusų atnaujinimo darbų uţ 130 tūkst. 

Eurų. Nebaigti 1932 m. korpuso atnaujinimo darbai (apie 200 tūkst. Eurų), todėl Ugdymo šstaiga 

neturi Higienos paso.  

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

gimnazijos istorijos, kraštotyros, poetės S.Nėries muziejus, S.Nėries auditorija, vyksta tradiciniai 

Poezijos pavasario, S.Nėries gimtadienio, gimnazijos Vardo dienos (Bendruomenės) renginiai, 

tautinio šokio festivalis, respublikinis dainuojamosios poezijos konkursas, poetei Elenai 

Mezginaitei atminti. 

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

metraštį, veikia internetinis tinklalapis, kaupiama video, foto medţiaga. 

  

III. Gimnazijos vidinės aplinkos analizė 

  
2019-2020  m.m. Vytauto Ţemkalnio gimnazijoje dirba 52 mokytojai. 

Gimnazijos vadovai turi aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą. Direktoriaus 

vadybinis staţas 32 metai, pavaduotojų ugdymui Danguolės Tamošiūnienės ir Simo Greviškio –  

vadybinis staţas gimnazijoje 16 metų. 

Mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą, pedagogines kvalifikacijas. 

2019-2020  m.m. mokosi 440 mokiniai.  
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Veiklos kokybės įsivertinimas (Vidaus auditas) 

 

Apklausos, tyrimai  

atliekami naudojant www.iqesonline.lt 

 

2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Geriausiai vertinama: 

Man yra svarbu mokytis (3,2) , 

Per paskutinius 2 mėnesius aš iš 

kitų mokinių nesijuokiau, 

nesišaipiau 

švietimas (3,0), 

Per paskutinius 2 mėnesius iš 

manęs mokykloje niekas 

nesijuokė, nesišaipė (2,9), 

Mokykloje esame skatinami 

bendradarbiauti, padėti vieni 

kitiems (2,9), 

įdomi ir prasminga mokyklos 

organizuojama socialinė ir 

visuomeninė veikla (2,9), 

Mokykloje aš suţinau aiškią 

informaciją apie tolimesnio 

mokymosi ir karjeros galimybes 

(2,8). 

  

2017m. atlikti tyrimai ir aptarti 

Mokytojų tarybos posėdţiuose: 

„Dėl mokinių gebėjimo 

vadovauti pačių mokymuisi“ 

„Mokymo(si) tikslų pasiekimas 

šiuolaikinėje pamokoje“: 

I dalis - "SUP mokinių 

mokymosi sėkmės ir problemos"  

  

Geriausiai vertinama:  

Man svarbu mokytis  (3,2) , 

Aš nebijau pamokose 

bandyti, daryti klaidų ar 

neteisingai atsakyti (3,1), 

Mokykloje esame skatinami 

bendradarbiauti , padėti vieni 

kitiems (3,1), 

Mokytojai man padeda 

paţinti mano gabumus ir 

polinkius (3,0), 

Per paskutinius 2 mėnesius iš 

manęs mokykloje niekas 

nesijuokė, nesišaipė (3,0),  

  

  

  

 

 

  

2018m. atlikti tyrimai ir 

aptarti Mokytojų tarybos 

posėdţiuose: 

“Individualių mokinių 

mokymosi poreikių 

tenkinimas: problemos ir 

galimybės” 

„Mokymo(si) tikslų 

pasiekimas šiuolaikinėje 

pamokoje“: 

II dalis- „Gabių mokinių 

ugdymas pamokoje, siekiant 

išsikeltų  tikslų“. 

  

Geriausiai vertinama:  

Man yra svarbu mokytis (3,4) 

Per paskutinius 2 mėnesius iš 

manęs mokykloje niekas 

nesijuokė, nesišaipė (3,2), 

Per paskutinius 2 mėnesius aš 

iš kitų mokinių nesijuokiau, 

nesišaipiau  (3,1), 

Mokykloje esame skatinami 

bendradarbiauti, padėti vieni 

kitiems (3,1), 

  

Aš nebijau pamokose bandyti, 

daryti klaidų ar neteisingai 

atsakyti (3,0). 

  

  

  

 

 

2019m. atlikti tyrimai ir 

aptarti Mokytojų tarybos 

posėdţiuose: 

„Dėl prevencinių programų 

įgyvendinimo“, 

„Mokymosi tikslų siejimo su 

artima aplinka (ryšys su 

gyvenimu), mokymosi 

ţingsnių planavimo, taikant 

aktyviuosius mokymo(si) 

metodus“ 

  

 

 

 

http://www.iqesonline.lt/
http://www.iqesonline.lt/
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Gimnazijos mokytojų parengti mokiniai sėkmingai dalyvauja miesto 

ir respublikos dalykinėse olimpiadose, konkursuose 

 
Pasiekimai 2017-2019 m.m. 

 
Olimpiadų, konkursų pasiekimai Metai  Mokinio pavardė, 

vardas  
 

Klasė 

Panevėžio miesto mokinių meninio skaitymo 
konkurso III vietos laimėtojas; 
 

2017 Jareckas Dominykas III (11) e 

Panevėžio miesto mokinių meninio skaitymo 
konkurso III vietos laimėtojas 
 

2018 Mindaugas Čižiūnas IV (12) b 

Panevėžio miesto mokinių meninio skaitymo 
konkurso III vietos laimėtojas 

2019 Domantas Majauskas   II (10) b 

KTU organizuoto respublikinio J. Janickio vardo 
konkurso II vietos laimėtojas. 
 

2017 Janeliūnas Tomas IV (12) h 

Panevėžio miesto mokinių informatikos 
olimpiados II vietos laimėtojas 
 

2018 Arijus Matulis III (11) a  

Panevėžio miesto mokinių informatikos 
olimpiados  II vietos laimėtojas 

2019 Arijus Matulis IV (12) a 

Panevėžio miesto mokinių chemijos olimpiados III 
vietos laimėtojas; 
 

2017 Janeliūnas Tomas IV (12) h 

Panevėžio miesto mokinių chemijos olimpiados III 
vietos laimėtoja; 
 

2017 Dominyka Vaitekūnaitė III (11) b  

Respublikinės istorijos olimpiados dalyvė. 
 

2017 Devainytė Aistė IV (12) s  

Panevėžio miesto mokinių istorijos olimpiados II 
vietos laimėtoja.  
 

2017 Devainytė Aistė IV (12) s  

 Respublikinio anglų kalbos tarties ir rašybos 
konkurso „Spelling Bee“ etapo II-ą vietos 
laimėtojas; 
 

2018 Aleksandras 
Krasnouchovas   

I (9) b 

Panevėžio miesto etapo jaunųjų filologų 
konkurso nugalėtojas 
 

2018 Aivaras Nakvosas IV (12) e 

Panevėžio miesto mokinių dailės olimpiados II 
vietos laimėtoja 
 

2017 Žurauskaitė Nemyra 
 

II (10) a 

Panevėžio miesto mokinių dailės olimpiados II 
vietos laimėtoja 
 

2018 Greta Milerytė IV (12) a 

Panevėžio miesto mokinių dailės olimpiados 
III vietos laimėtoja 
 
 

2018 Viktorija Stepanova III(11)  c 
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Panevėžio miesto mokinių dailės olimpiados  II 
vietos laimėtoja 

2019 Viktorija Stepanova IV (12) c 

Tarptautinio mokinių meninės kūrybos 
konkurso „Kalėdinis atvirukas“ laureatė,  
  

2018 Greta Milerytė IV (12) a 

Respublikinės rusų (užsienio) kalbos olimpiados 
dalyvis.  

2017 Grabauskas Kristijonas II (10) d 

Panevėžio miesto mokinių rusų (užsienio) kalbos 
olimpiados I vietos laimėtojas.  
 

2017 Grabauskas Kristijonas II (10) d 

Respublikiniame  prancūziškos dainos festivalyje-
konkurse „L‘amour change le monde“ (Meilė keičia 
pasaulį) skirta elegantiškiausiai atliktos dainos 
nominacija 

2017 Tomkevičiūtė Ginta 
 
Šoko: 
Vestina Mažuknaitė 
 Lukas Kaunietis  

II (10) b 
 
 
II (10) d 
IV (12) a 

XVII nacionalinio Česlovo Kudabos geografijos 
konkurso dalyviai 

2017 Jonas Vaitkevičius  
Deividas Zubavičius 
Beatričė Čepulytė 
Dovydas Šapaila   

IV (12) b  
III (11) c 

II (10) a  
I (9) c 

XVIII nacionalinio Česlovo Kudabos geografijos 
konkurso dalyviai 

2018 Deividas Zubavičius 
Beatričė Čepulytė 
Aleksnadras 
Krasnouchovas 

IV(12)  c  
III (11) a  
I (9)b 

XIX nacionalinio Česlovo Kudabos geografijos 
konkurso dalyviai 

2019 Čepulytė Beatričė 
Matuzevičius Dovydas  

IV(12) a 
I(9)a 

Respublikinės ,,Žaliosios olimpiados“ pusfinalio 
dalyviai 

2017 Dominyka Vaitekūnaitė 
Kamilija Ambraškaitė 
Mindaugas Čižiūnas  
Karolina Gabalaitė  
Dovydas Šinkevičius 
Kristijonas Grabauskas  
 

III (11) b 
III (11) b 
III (11) b 
II (10) d 
I (9) b 
II (10) d  

Respublikinės  “Žaliosios olimpiados” pusfinalio 
dalyvė 

2018 Pelegrimaitė Viktorija 
Budavičiūtė Goda 
Janeliūnas Marius 
Valiušis Alanas 
Grabauskas Kristijonas 
Majauskas Domantas 

I (9) c 
I (9) c 
III (11) d 
III (11) d 
III (11) d 
I (9) b 

Respublikinės  “Žaliosios olimpiados” pusfinalio 
dalyvė 

2019 Viktorija Pelegrimaitė 
Domantas Majauskas 
Goda Budavičiūtė, 
Saulė Galeckaitė, 
Linas Šaltis 
Alvina Damoševičiūtė 

II  (10) c 
II (10) b 
II (10) c 
II (10) b 
I (9) a 
I (9) a 

Panevėžio miesto moksleivių smiginio varžybų III 
vietos laimėtojas 

2019 Šinkevičius Dovydas III (11) b 

Panevėžio miesto moksleivių smiginio varžybų III 
vietos laimėtojas 

2019 Edvinas Kanišauskas II (10) a 

 VKIF (vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas) organizuojamame respublikiniame vertimų ir iliustracijų 
konkurso „Tavo Žvilgsnis“ 

Respublikinio  vertimų (anglų k.)   ir iliustracijų 
konkurso “Tavo žvilgsnis” nugalėtojas 
 

2017 Giedrius Gintalas  
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Respublikinio  vertimų (anglų k.)   ir iliustracijų 
konkurso “Tavo žvilgsnis” nugalėtojas 
 

2017 Augustas Lozickis  
(vertimas iš rusų kalbos) 

 

Respublikinio  vertimų (anglų k.)   ir iliustracijų 
konkurso “Tavo žvilgsnis” nugalėtojas 
 

2017 Vestina Mažuknaitė 
(vertimas iš rusų kalbos) 

 

Respublikinio  vertimų (anglų k.)   ir iliustracijų 
konkurso “Tavo žvilgsnis” nugalėtojas 
 

2017 Karolina Pauliukaitė 
(vertimas iš vokiečių 
kalbos)   
 

 

Respublikinio  vertimų (anglų k.)   ir iliustracijų 
konkurso “Tavo žvilgsnis” nugalėtojas 
 

2018 Aleksandras 
Krasnouchovas   

I (9) b 

Respublikinio  vertimų (anglų k.)   ir iliustracijų 
konkurso “Tavo žvilgsnis” nugalėtojas 
 

2018 Majauskas Domantas I (9) b 

Respublikinio  vertimų (rusų k.)  ir iliustracijų 
konkurso “Tavo žvilgsnis” nugalėtoja 
 

2018 Baužaitė Miglė II (10) a 

Respublikinio  vertimų (rusų k.)  ir iliustracijų 
konkurso “Tavo žvilgsnis” nugalėtoja 
 

2018 Beatryčia Čepulytė III (11) a 

Respublikinio  vertimų (rusų k.)  ir iliustracijų 
konkurso “Tavo žvilgsnis” nugalėtoja 
 

2018 Vestina Mažuknaitė III (11) d 

Respublikinio  vertimų (rusų k.)   ir iliustracijų 
konkurso “Tavo žvilgsnis” nugalėtojas 
 

2018 Petrauskas Gvidas I (9) c 

 Respublikinio  vertimų (rusų k.)   ir iliustracijų 
konkurso “Tavo žvilgsnis” nugalėtojas 
 

2019 Beatričė Čepulytė IVa IV (12) a 

Respublikinio  vertimų (rusų k.)   ir iliustracijų 
konkurso “Tavo žvilgsnis” nugalėtojas 
 

2019 Benas Čeplinskas II (10) a 

Respublikinio  vertimų (rusų k.)   ir iliustracijų 
konkurso “Tavo žvilgsnis” nugalėtojas 
 

2019 Gvidas Petrauskas II (10) c 

Respublikinio  vertimų (vokiečių k.)   ir iliustracijų 
konkurso “Tavo žvilgsnis” nugalėtojas 
 

2019 Arnas Mikonis I (9) a 

Respublikinio  vertimų (anglų k.)   ir iliustracijų 
konkurso “Tavo žvilgsnis” nugalėtojas 
 

2019 Airidas Valentinavičius 5a 
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Analizuojant  respublikinių, miesto dalykų olimpiadų, konkursų rezultatus (ţr. 2014-

2019 m.  5-12 klasių mokinių laimėjimai), matosi, kad nugalėtojų skaičius mieste buvo maţiausias 

2014-2015 m.m., o Strateginio plano įgyvendinimo laikotarpiu – nugalėtojų skaičius išaugo 

kiekvienais metais 1 pozicija, o 2016-2017 m.m - net 5. Respublikinių konkursų, olimpiadų 

dalyvių skaičius išaugo mokytojams aktyviau įsitraukus į gabių mokinių ugdymą. Respublikinių 

konkursų, olimpiadų nugalėtojų skaičius didesnis lyginant su ankstesnių metų Strateginio plano 

įgyvendinimo laikotarpiu, nes į gimnaziją atėjo ir  labiau motyvuotų mokinių.  
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Gimnazijos bendruomenė aktyviai dalyvauja ir tarptautiniuose, respublikiniuose 

savivaldos projektuose:  

Dalyvavimas projektuose 2017-2019  m. 
 
I. Respublikiniai projektai. 

Eil.Nr. Projektas Projekto 

vykdymo 

laikotarpis 

Atsakingas 

asmuo, 

dalyvaujantys 

mokytojai 

Organizatorius Pastabos 

1. 1

. 

Projektas „Kurk 

Lietuvai“ 

2018 -2019 A.Totilas 

D.Tamošiūnienė  

 

ŠMM 

Lietuvos 

respublikos 

vyriausybė 

Skirtas 

stiprinti 

skirtingų 

Lietuvos 

savivaldybių 

mokyklų 

pasirengimą 

visapusiškai 

integruoti į 

Lietuvą 

grįţtančius/atv

ykusius vaikus 

į švietimo 

sistemą kuriant 

šių mokyklų 

tinklą. 
Globoja 

ministras 

pirmininkas 

Saulius 

Skvernelis 

2.  V-VII Lietuvos 

moksleivių ir jaunimo 

dainuojamosios poezijos 

festivalis-konkursas 

,,Mano senas drauge...“ 

Vyksta 

Nuo 

2011m. 

A.Totilas 

D.Tamošiūnienė  

 

Panevėţio 

miesto 

savivaldybė 

Vaikų ir 

jaunimo 

meninio 

ugdymo 

projektas - 

meno 

projektas  
3.  Dalyvavimas 

respublikiniame  

POEZIJOS 

PAVASARIS  

Laureatais išrinkti:  

2017 m.-Jūratė Sučylaitė; 

2018 m.-Marijonas 

Mikutavičius 

2019 m.- Gabrielius 

Liaudanskas-Svaras 

Vyksta 

nuo 

1974m. 

D.Tamošiūnienė, 

R.Dautartienė, 

A.Paliokienė, 

R.Majauskienė 

 

 

 Skirtas I-IV 

klasių 

mokiniams ir 

miesto 

bendruomenei. 

 

4.  Projektas Aš uţ saugią 

Lietuvą” 

2017-2019  R.Dautartienė 

 

 Panevėţio Vytauto 

Ţemkalnio 

gimnazijos 

bendruomenė 

jungiasi prie 

Lietuvos 

Respublikos 

Prezidentės Dalios 
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Grybauskaitės 

inicijuotos 

nacionalinės 

socialinio saugumo 

kampanijos „Uţ 

saugią Lietuvą“ 

5.  Mokslo festivalis 

„Erdvėlaivis Ţemė“ 

 
2017m. – „Dramatiški 

Lietuvos-Lenkijos santykiai 

XX amţiuje: nuo 

nepavykusio valstybių 

sąjungos atkūrimo bandymo 

iki strateginės partnerystės“. 

(VU Istorijos fakulteto 

dėstytojas Andrius Grodis) 

2018m.- “Matematika 

kriminalistikoje” 

(dr.Paulius Palevičius) 

2019m. - Vilniaus 

universiteto Geomokslų 

instituto docento 

Rolando Tučo 

paskaita  “Kariniai 

konfliktai: prieţastys ir 

tipologija”. 

Gamtos mokslų šou 

„Pamatysiu ir pats 

bandysiu“ 

Vyksta nuo 

2015m. 

 

D.Tamošiūnienė 

D.Radzevičienė 

ŠMM 

Mokslų 

akademija 

 

 

Pagal projektą 

„Nacionalinės 

mokslo 

populiarinimo 

sistemos plėtra 

ir 

įgyvendinimas

“ 

6.  „Ugdymo karjerai ir 

stebėsenos modelių 

sukūrimas ir plėtra 

bandrajame lavinime ir 

profesiniame mokyme“ 

2012 -

2017m 

 

D.Tamošiūnienė 

E.Mockūnas 
Lietuvos 

mokinių 

informavimo 

ir techninės 

kūrybos 

centras 

Ugdymo 

karjerai kryptis 

7.  Ugdymo karjerai 

stebėsenos informacinė 

sistema (UKSIS)  

Nuo 

2013m. 

D.Tamošiūnienė 

E.Mockūnas 

S.Greviškis  

 Ugdymo 

karjerai kryptis 

8.  Vertimų ir iliustracijų 

„Tavo ţvilgsnis“ 

projektas-konkursas 

(vokiečių k., rusų k., 

anglų k.) 

2017-2019 I.Mazarevičienė 

L.Juodgudytė  

Vaikų 

kūrybinės 

iniciatyvos 

fondas 

 

9.  Dalyvavimas projekte 

„Aš uţ Lietuvą“. 

Organizuota gimnazijoje 

akcija "Spalvotas 

suoliukas". 

2017m. 

pavasaris 

D.Tamošiūnienė, 

I.Ţvinakienė, 

V.Baltušytė 

Tieto 

Lietuva, 

Bosanova, 

Pilietiškumo, 

demokratijos 

ir teisės 

programų 

centras 

Pilietinis 

projektas „Aš 

uţ Lietuvą!” 

skirtas 

artėjančiam 

valstybės 

atkūrimo 

šimtmečiui. Jo 

idėja – 

padovanoti po 

gerą darbą 
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savo šaliai, 

miestui, 

bendruomenei. 

Projekto 

tinklalapis 

https://asuzliet

uva.lt/#/veiklo

s/  
10.   „Didţiojo atgimimo, 

vilties, jaunystės, meilės 

ir muzikos festivalį 

„Laisvės pavasaris 

2020“, skirto Lietuvos 

Nepriklausomybės 

atkūrimo dienos (kovo 

11-osios) 30-mečiui 

paminėti. 

2019-2020 

m.m. 
A.Totilas, 

K.Nainienė, 

R.Karašienė 

V.Baltušytė 

Kultūros 

ministerija 

Bendradarbiau

jama su 

Kultūros 

centru 

Panevėţio 

bendruomenių 

rūmais 

įgyvendinant 

projektą 
 

II. Savivaldybės finanuojami  projektai. 

Eil.Nr. Projektas Projekto 

vykdymo 

laikotarpis 

Atsakingas 

asmuo 

Pastabos 

1.  Mes kartu 2012-2019 J.Briedienė Vaikų socializacijos programa. 

 
2.   Tu turi teises ir 

pareigas. Kokias 

pareigas! 

2014 -2019 J.Briedienė Neigiamų socialinių veiksnių 

prevencijos programai projektas 

3.  Gatves gimnastika 

“Street Workout 

Panevėzys 2017” 

2016-2019 R.Gataveckaitė  

4.  „Kanapėlės“ veikla 2017-2019  K.Nainienė 

 

 

Vaikų ir jaunimo meninio 

ugdymo projektas - meno 

kolektyvo veiklos projektas 

 

III.Projektai gimnazijoje. 

 

Eil.Nr. Projektas 

 

Vyksta Atsakingas 

asmuo 

Pastabos 

1.  Projektinių darbų savaitė 

“Savaitę mokausi kitaip” 

Balandţio 

mėn.  

 

D.Tamošiūnienė 

MG vadovai 

Dalyvauja I-III gimnazijos klasės 

2.  VIII  Protų  mūšis 

“Ţagrenis”,  

taikant www.etest.lt, pagal 

Gabių mokinių ugdymo 

darbo grupės parengtas 

uţduotis 

2010- 2017 D.Tamošiūnienė Gabiems mokiniams  

3.  Integruotas dalykų  

projektas “Laiko keliu” 
2012m.-“Nuo antikos” 

2013m.-“Viduramţiai” 

2014m.- “Renesansas” 

2015m. “Barokas” 

2016m.- “Klasicizmas” 

2017       D.Tamošiūnienė, 

MG vadovai 

Dalyvauja I-IV klasių gimnazistai 

https://asuzlietuva.lt/#/veiklos/
https://asuzlietuva.lt/#/veiklos/
https://asuzlietuva.lt/#/veiklos/
http://www.etest.lt/
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2017m. “Švietimo amţius” 

4.  Integruotas pilietiškumo 

projektas 

 „Geltona, ţalia, raudona“ 

2017-2019 

m. 

 

D.Tamošiūnienė, 

Darbo grupė  
Skirtas I-IVklasių mokiniams ir 

gimnazijos bendruomenei 

minėti sausio 13d., vasario 16d., 

kovo 11d. 
5.  Projektas “Tolerantiškas 

apsikabinimas”  

2016-2017 

m. 

 

J. Briedienė 

Darbo grupė  

 

6.  Projektas “SkaiTAU” 2017-2019  

 

D.Tamošiūnienė, 

Lietuvių k. MC 

 

7.  Projektas „Iš kur mes 

atėjome?“ 

2018 D.Tamošiūnienė, 

 
2018- Sąjūdţio, Adolfo 

Ramanausko-Vanago metai 

8.  Projektas „Lapkritis – 

kūrybos mėnuo“ 

2018-2019 A.Grišiuvienė  

9.  Projektas „Šv. 

Kazimieras ir Lietuva“ 

2019  E.Černauskaitė Dorinio ugdymo MG 

10.  Projektas „Padėka 

raštui“ 

2019  B.Valkiūnienė Lietuvių k. MG, 

 

Projektinė veikla – sudaro sąlygas mokinių saviraiškai, skatina pozityvų bendravimą 

ir bendradarbiavimą. Mokiniai dalyvauja įvairių sričių projektuose: ugdymo karjerai, literatūros, 

menino, socializacijos, sporto. Gimnazijos mokytojų vykdomą projektų įvairiapusiškumą atspindi 

paveikslas „Projektai gimnazijoje 2017-2019 m.“. Iš 76 vykdytų per 3 metus projektų didţiąją dalį 

sudaro tradiciniai respublikiniai projektai (32,9 proc.), tai 1,4 karto daugiau nei gimnazijos 

vykdytų projektų. 
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IV. SSGG analizė 

 
Stiprybės 2020 Galimybės 2020 
Bendruomenės susitarimai dėl Humanistinės kultūros 

ugdymo menine veikla sampratos elementų įgyvendinimo. 

Palankus gimnazijos bendruomenės mikroklimatas. 
Beveik visi mokiniai daro paţangą. 
Puoselėjamos vertybės, savitos tradicijos,  kultūrinis 

gyvenimas: 
● tradiciniai renginiai  
● stiprūs meniniai kolektyvai 
● mokiniams sudaromos sąlygos įvairiapusei 

popamokinei veiklai 
Taikomas išorinis  diferencijavimas lietuvių k., anglų k., 

matematikos gerina mokinių mokymosi  rezultatus. 
Tenkinami daugumos mokinių poreikiai pasirenkant NVŠ 

uţsiėmimus. 
Efektyvi mokinių socializacija 
Aktyvi projektinė veikla 

Įrengta „Salomėjos Nėries auditorija“  aktyviai naudojama 

gimnazijos ir miesto mokinių edukacijoms 
Vykdomas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 

tobulinantis ugdymo procesą. 
Aukšta mokytojų kvalifikacija  

Visi mokomieji kabinetai yra kompiuterizuoti ir turi 

prieigą prie interneto.  
Veikia elektroninis dienynas www.tamo.lt  informacijos 

perdavimui bendruomenės nariams. 
Atnaujintas tinklalapis www.zemkalniogimnazija.lt . 

Informacijos apie gimnazijos veiklą sklaida. 
Aktyvus pradinių klasių mokytojų bendradarbiavimas su 

miesto lopšeliais-darţeliais. 

 

Mokiniai ugdomi pagal Humanistinės kultūros ugdymo 

menine veikla sampratos elementus. 

Mokymo priemonių, naujų technologijų, efektyvesnis 

panaudojimas tiriamiesiems darbams, eksperimentinei 

veiklai. 
 „Mokymasis be sienų“ organizavimas 

Veikia robotikos uţsiėmimai 
Projektinių, tiriamųjų, laboratorinių darbų savaitė „Savaitę 

mokausi kitaip“ aktyvinimas. 
Mokinių poreikio, interesų analizavimas ir tenkinimas. 

Gabių mokinių ugdymas ilgojoje gimnazijoje. 
Mokinių pamokų lankomumo kontrolė 

Tikslinga ugdymo proceso prieţiūra siekiant aukštesnių 

mokinių mokymosi rezultatų 
Efektyviau naudoti mokytojo veiklos kokybės gerinimui: 

● platformą www.oqesonline.lt; 
● nuotolinius mokymo seminarus; 
● rengti atviras pamokas, integruotas pamokas; 
● aktyvinti veiklą „Kolega-kolegai“ gimnazijoje, 

mieste, respublikoje.  
Aktyvesnis mokytojų dalyvavimas tarptautiniuose 

projektuose, konkursuose. 
 

Bendradarbiavimo su tėvais įvairinimas. 
Aktyvesnė aukštos kvalifikacijos mokytojų veikla. 
Bendradarbiavimo su progimnazijomis aktyvinimas. 
Materialinės bazės stiprinimas 

Grįţusių/atvykusių iš uţsienio mokinių geros 

socializacijos sąlygos 
 

Silpnybės 2020 Grėsmės 2020 
Bendras gimnazijos mokymosi vidurkis 2019 m. 6,59; 

Nepakankamas  darbas su gabiais mokiniais; 

Neišnaudojamas mokinių ţinių diferencijavimo 

galimybės; 

Mokinių, kurie mokosi ne HKU klasėse ţema mokymosi 

motyvacija 

Neišnaudotos bendradarbiavimo su mokinių tėvais 

galimybės; 

Mokytojų darbo kokybė ne visada atitinka reikiamą 

kvalifikaciją; 

Dalies mokytojų pasiruošimas integruoti 

grįţusius/atvykusius iš uţsienio mokinius į ugdymo 

procesą. 

Gimnazijos vidaus ir lauko erdvių atnaujinimo darbams 

reikalingos papildomos lėšos  

 

Lėšų trūkumas įgyvendinant Meninio ugdymo programą. 

Konkurencija tarp mokyklų priimant mokinius į 1, 5, 9 (I 

g-jos) klases. 

Maţėja gimnazijos klasėse dirbančių mokinių krūvis 
Negalima numatyti grįţusių/atvykusių iš uţsienio mokinių 

mobilių grupių skaičiaus. 

 

 

 

 

 

http://www.tamo.lt/
http://www.zemkalniogimnazija.lt/
http://www.oqesonline.lt/
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V. Filosofija 

 
Kiekvienas vaikas yra kam nors gabus. Svarbu tą gebėjimą (us) atpaţinti ir padėti jį atskleisti. 

Motyvuoti mokinius pagal galimybes patirti mokymosi sėkmę 

 

„Šviesus protas ir gera širdis“ (M.Giedraitienė) 

  

VI. Vizija 

 
 Vytauto Ţemkalnio gimnazija – netradicinio ugdymo  krypties gimnazija, įgyvendinanti 

Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementus į bendrąjį ugdymą.  Tai 

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

principais ir tolerancijos bei pakantumo vertybėmis puoselėjanti kultūrinį paveldą ugdymo įstaiga. 

 

VII. Misija 

 
Teikti Valstybinius standartus ir programas atitinkantį, išskirtinės kokybės pradinį, 

pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. 

Optimaliai derinat humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementus  ir 

moderniojo ugdymo sistemas, kūrybiškai interpretuojant, siekti kiekvieno mokinio individualios 

pažangos pagal gebėjimus. 
Ugdymo(si) aplinką aprūpinti  individualiomis IKT mokymo(si) priemonėmis. 

Ugdyti mokinių gebėjimus, plėtoti kompetencijų visumą. 

Gimnazijos bendruomenės bendravimą bei bendradarbiavimą grįsti demokratijos 

principais. 

Ugdyti mokinių individualumą ir ruošti integruotis į visuomenę. 

Integruoti į visuomenės gyvenimą atvykusių/grįţusių iš uţsienio vaikus, mokyti(s) lietuvių kalbos. 

 

VIII. Vertybės 

 
Ugdymo(si) veiklos inovatyvumas, nuoseklumas ir tikslingumas; 

Saviţinos ir saviugdos nuostatos; 

Atsakingumas, pilietiškumas, lietuviškumas; 

Mokėjimas mokytis ir tobulėti visą gyvenimą. 

 

IX. Strateginiai tikslai 

 
Teikti klasikinį, universalų bei savitą ir šiuolaikinio mokslo ir informacinių technologijų 

pagrindais grįstą  bendrąjį vidurinį išsilavinimą įgyvendinant humanistinės kultūros ugdymo 

menine veikla sampratos elementus ugdyme, siekiant mokinių individualios paţangos. 

Naujų tradicinių, kultūrinių, meninių renginių, projektinės veiklos plėtra, bendravimas ir  

bendradarbiavimas su savito ugdymo įstaigomis (taikančiomis humanistinės kultūros ugdymo 

menine veikla sampratos  elementus), siekiant ugdymo(si) patrauklumo, efektyvumo, 

inovatyvumo. 

Atvykusių/ grįţusių iš uţsienio vaikų mokymas, siekiant individualios paţangos, 

sėkmingos integracijos į visuomenė gyvenimą, kokybiško lietuvių kalbos  mokymo(si). 
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Stiprinti gimnazijos materialinę bazę, tinkamai naudoti materialinius ir ţmogiškuosius 

išteklius, kuriant originalią estetišką, saugią socialinę aplinką. Gimnazijos įvaizdţio ir viešųjų 

ryšių plėtojimas.  

X. Strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimas 
 

1. Tikslas: Teikti klasikinį, universalų bei savitą ir šiuolaikinio mokslo ir informacinių 

technologijų pagrindais grįstą  bendrąjį vidurinį išsilavinimą įgyvendinant humanistinės kultūros 

ugdymo menine veikla sampratos elementus ugdyme, siekiant mokinių individualios paţangos. 

 

1.1.  Uždavinys. Pradinio  ir Pagrindinio ugdymo pirmos dalies įgyvendinimas 

 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas 

Parengtos ir įgyvendinamos 

1-8  klasių  ugdymo 

programos 

Parengtos, taikomos ir 

tobulinamos atskirų dalykų 

ugdymo programos, aptartos 

metodinių grupių 

pasitarimuose, suderintos su 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

2020-2022 Metodinė 

taryba, 

Dalykų 

mokytojai, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Parengtos ir įgyvendinamos 

mokinių neformaliojo 

švietimo programos 

Parengtos NVŠ ugdymo 

programos, aptartos metodinių 

grupių pasitarimuose, stebimas 

mokinių dalyvavimas ir 

pasiekimai. 

Atliekama NVŠ programų 

įgyvendinimo analizė 

2020-2022 Metodinė 

taryba, 

Dalykų 

mokytojai, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokymas(is) atsiţvelgiant į 

kiekvieno mokinio 

gebėjimus: 

2020m.- Mokinio 

įsivertinimo tobulinimas. 

2021m.- MIP tobulinimas 

2022m.- Mokinio 

mokymosi tobulinimas 

Ugdymo procesas  

individualizuojamas ir 

diferencijuojamas.   

Mokinių ţinių ir gebėjimų 

vertinime didelį dėmesį atlieka 

mokinių įsivertinimas.   

Įgyvendinama MIP sistema 

Mokiniai dalyvauja 1-8 klasių 

olimpiadose, konkursuose  

Gerėja gimnazijos paţangumo 

rodikliai 

2020-2022 Direktorius, 

Ugdymo plano 

rengimo grupė, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Aplinkosauginio ugdymo 

programos rengimas ir 

įgyvendinimas: 

 

 

 

Aplinkosauginis ugdymas 

integruojamas į gamtos ir 

socialinių mokslų pamokas. 

Mokiniai dalyvauja 

gamtosauginiuose 

konkursuose, olimpiadose. 

Organizuojama Ţemės dienos 

minėjimai 

Organizuojama netradicinio 

ugdymo diena, skirta 

aplinkosaugai 

2020-2022 Metodinė 

taryba, 

Dalykų 

mokytojai, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Sveikatinimo programos 

tobulinimas 

Integruotos dalyko ir Sveikos 

gyvensenos programos 

pamokos  

2020-2022 Metodinė 

taryba, 

Dalykų 



15 

 

Renginiai, skirti sveikai 

gyvensenai 

mokytojai, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Pagalbos mokiniui sistemos 

kūrimas 

Psichologo valandėlės, 

Mokinių poreikiams valandų 

tenkinti optimizavimas 

Mokinių uţimtumo grupės 

įkūrimas 

Vyksta neformalusis vaikų 

švietimas 

2020-2022 Metodinė taryba, 

MG  vadovai, 

gimnazijos 

vadovybė 

Kvalifikacijos kėlimas pagal 

keliamus metų tikslus 

Kvalifikacijos dienų 

paţymėjimų skaičius 

Kvalifikacijos programų 

skaičius 

2020-2022 S.Greviškis, 

D.Tamošiūnienė 

Pedagoginės veiklos 

stebėjimas 

Pamokų, renginių stebėjimas ir 

aptarimas. 

 

2020-2022 A.Totilas 

S.Greviškis, 

D.Tamošiūnienė 

Tėvų švietimas Lankstinukų skaičius, 

Paskaitų, susitikimų skaičius 

2020-2022 Metodinė 

taryba, MG  

vadovai,  

gimnazijos 

vadovybė 

Stiprinama atsakomybė uţ 

savo mokymąsi 

Gerėja lankomumas. 

Mokiniai aktyvūs pamokose. 

Namų darbų atlikimas. 

2020-2022 Socialinė pedagogė 

Jurgita Briedienė, 

psichologė Renata 

Gataveckaitė,  

dalykų mokytojai 

 

1.2. Uždavinys. Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementų  

bendrajame ugdyme įgyvendinimas 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo 

laikas 
Atsakingas 

Parengtose 1-12 klasių 

dalyko programose 

integruojamas meninis 

ugdymas 

Parengtos 1-12 klasių dalyko 

programos, kuriose integruota 

meninė veikla 

 Atliekamas tyrimas 

2020-2022 Metodinė 

taryba, 

Dalykų 

mokytojai, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Parengta ir įgyvendinama 

meninio ugdymo programa  

Mokinių skaičius renginiuose, 

projektuose, jų organizavimas 

ir dalyvavimas. 

Mokiniai turi ypatingų 

asmeninių mokymosi bei kitų 

veiklų pasiekimų. 

2020-2022 Metodinė 

taryba, 

Menų  

mokytojai, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Parengtos ir įgyvendinamos 

Kultūrinio ugdymo 

programos 

Aktyvus klasių vadovų ir 

dalykų mokytojų 

bendradarbiavimas rengiant 

Kultūrinio ugdymo programą 

Dalyvavimas Kultūros paso 

edukacijose 

2020-2022 Klasių vadovų 

metodinė grupė, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 
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Mokinio individualios 

paţangos (MIP) stebėjimo ir 

analizavimo sistemos 

tobulinimas  

Sistema „Mokinio individuali 

paţanga “ skatina mokinius 

siekti aukštesnių rezultatų. 

Gerėja gimnazijos paţangumo 

rodikliai.  

2020-2022 Ugdymo plano 

rengimo grupė, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Bendradarbiavimo su tėvais 

stiprinimas 

Aktyvus tėvų dalyvavimas 

gimnazijos renginiuose bei 

aptariant MIP. 

Aktyvi „Apskrito salo“ veikla, 

susitikimai vyksta 3-4 kartus 

per metus 

2020-2022 Klasių vadovai,  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Pedagoginės veiklos 

stebėjimas 

Pamokų, renginių stebėjimas ir 

aptarimas. 

 

2020-2022 A.Totilas 

S.Greviškis, 

D.Tamošiūnienė 

Pagalbos mokiniui sistemos 

tobulinimas 

Kasmet atliekami mokinių 

adaptacijos ir savijautos 

tyrimai. Klasių vadovų 

bendradarbiavimas su dalyko 

mokytojais, analizuojant 

mokinių mokymosi 

pasiekimus, mokymosi 

motyvacijos ir elgesio 

pokyčius.   

Mokinių poreikiams valandų 

tenkinti optimizavimas 

Vyksta neformalusis vaikų 

švietimas 

2020-2022 Metodinė taryba, 

MG  vadovai, 

gimnazijos vadovai 

Vaiko gerovės 

komisija 

Kvalifikacijos kėlimas Mokytojų socialinių emocijų 

kompetencijų ugdymo srityje 

tobulinimas 

2020-2022 Dalykų mokytojai 

 

1.3. Uždavinys. Gerinti ugdymo proceso priežiūros sistemą 
 

Priemonės  Pasiekimo indikatorius Pasiekimo 

laikas 
Atsakingas  

Pavaduotojų kvalifikacijos 

kėlimas siekiant gerinti ugdymo 

proceso prieţiūrą 

Paţymėjimų skaičius  

2020-2022 

S.Greviškis, 

D.Tamošiūnienė 

Mokytojų kasdienės  veiklos 

planavimo kokybė 

Mokytojų parengtų  planų 

analizė 

Optimizuojami mokymosi 

krūviai, numatoma 

mokymosi pagalba 

2020-2022 Metodikos 

taryba 

Pedagoginės veiklos stebėjimas Pamokų, renginių 

stebėjimas ir aptarimas  

PUPP, BE, NMPP 

rezultatų analizė 

2017-2019 A.Totilas 

D.Tamošiūnienė 

S.Greviškis 

Pedagoginės veiklos vertinimas Mokytojų savianalizė ir 

refleksija 

2020-2022 A.Totilas 

D.Tamošiūnienė 

S.Greviškis 

Mokinių ţinių, įgūdţių ir įgytų 

kompetencijų analizė 

Nuolatinis mokinių 

ugdymo(si) vertinimas,  

2020-2022 Metodinė taryba 

A.Totilas 
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patikrų, bandomųjų 

egzaminų, PUPP, BE 

NMPP vykdymas 

D.Tamošiūnienė 

S.Greviškis 

 

2. Tikslas. Naujų tradicinių, kultūrinių, meninių renginių, projektinės veiklos plėtra, bendravimas 

ir  bendradarbiavimas su savito ugdymo įstaigomis (taikančiomis humanistinės kultūros ugdymo 

menine veikla sampratos  elementus), siekiant ugdymo(si) patrauklumo, efektyvumo, 

inovatyvumo. 

 

2.1. Uždavinys.   Naujų tradicinių renginių kūrimas, projektinės veiklos tobulinimas 

 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas 

Naujų bei tradicinių renginių 

organizavimas  

Naujų bei tradicinių renginių 

skaičius, 

Tradicinių renginių 

organizavimo kokybės 

stebėjimas ir aptarimas 

2020-2022 Dalykų mokytojai 

Vykdyti tęstinius gimnazijos 

projektus: 

 „Geltona, ţalia, raudona“ 

„Lapkritis – kūrybos mėnuo“ 

Vasaros stovyklos 

„Lietuvių kalbos dienos“ 

„Kanapėlės“ veiklos 

projektai 

Projektai  vyksta kasmet 

Analizuojama projektų 

įgyvendinimo kokybė 

2020-2022 D.Tamošiūnienė  

MG vadovai 

 

 

 

Savivaldybės finansuojamų 

projektų įgyvendinimas 

Projektų skaičius 

Dalyvaujančių projektuose 

mokinių skaičius 

2020-2022 D.Tamošiūnienė,  

Darbo grupės 

nariai 

Tobulinama „Ugdymas 

mokyklos gyvenimu“ 

sistema  

Parengtos tvarkos, 

reglamentuojančios darbą su 

šio amţiaus tarpsnio 

mokiniais. 

2020-2022 

 

 

 

Metodinė taryba, 

 MG  vadovai, 

gimnazijos 

vadovai 

 

2.2. Uždavinys. Bendravimo ir  bendradarbiavimo su savito ugdymo įstaigomis 

(taikančiomis humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos  elementus) formų 

būdų plėtra, siekiant ugdymo(si) patrauklumo, efektyvumo, inovatyvumo. 

 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas 

Naujų mokymo ir mokymosi 

formų paieška 

bendradarbiaujant su 

socialiniais partneriais. 

Didėja mokinių mokymosi 

motyvacija. 

Tikslingai ir veiksmingai 

išnaudojamos edukacinės 

aplinkos. 

2020-2022 Gimnazijos 

vadovybė 

Naujų mokymo ir mokymosi 

formų paieška 

bendradarbiaujant su 

netradicinio ugdymo krypties  

mokyklomis 

Veikia bendradarbiavimo 

klubas „Obuolys“ 

Vyksta parodų, koncertų, 

pasirodymų  pasikeitimai 

Vyksta mokytojų staţuotės 

2020-2022 Gimnazijos 

vadovybė 

Aktyvinama  savito ugdymo 

mokyklų klubo “Obuolys” 

Įkuriamas savito ugdymo 

mokyklų klubas “Obuolys”. 

2020 

 

Gimnazijos 

vadovybė 
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veikla Kiekvienais metais vyksta 

klubo narių susitikimai 

 

2020-2022 

Tobulinama „Ugdymas 

mokyklos gyvenimu“ 

sistema  

Parengtos tvarkos, 

reglamentuojančios darbą su 

šio amţiaus tarpsnio 

mokiniais. 

2020-2022 

 

 

 

Metodinė taryba, 

 MG  vadovai, 

gimnazijos 

vadovai 

 

2.3.  Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupės veiklos tobulinimas  

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas 

Vykdomas platusis 

veiklos auditas 

 Pagal gautus tyrimo rezultatus 

vyksta veiklos planavimas 

2020-2022 

 

D.Tamošiūnienė,  

Darbo grupės 

nariai 

 

Vyksta problemų 

krepšelio tyrimų analizė 

1-2 kartus per metus tiriamas 

problemų krepšelis 

Turimo rezultatai aptariami 

Mokytojų tarybos posėdyje 

2020-2022 Darbo grupė 

NMVA parengto 

klausimyno 

nagrinėjimas, duomenų 

rinkimas 

Mokinių, tėvų apklausos 

rezultatai pristatomi Mokytojų 

tarybos posėdyje. 

Tyrimo rezultatai naudojami 

veiklos tobulinimui 

2020-2022 D.Tamošiūnienė,  

Darbo grupės 

nariai 

 

 

3. Tikslas. Atvykusių/ grįţusių iš uţsienio vaikų mokymas, siekiant individualios paţangos, 

sėkmingos integracijos į visuomenė gyvenimą, kokybiško lietuvių kalbos  mokymo(si). 

 

3.1. Uždavinys. Atvykusių/grįžusių iš užsienio  mokinių ugdymas, siekiant individualios 

pažangos 

Priemonės  Pasiekimo indikatorius Pasiekim

o laikas 

Atsakingas  

Pedagogų savišvieta dėl 

mokymo metodikos, uţduočių 

pritaikymo, tempo 

diferencijavimo 

Kursų, mokymų, seminarų 

skaičius 

2020-2022 D.Tamošiūnienė,  

S.Greviškis, 

Parengta lietuvių kalbos 

programa, skirta 

atvykusių/grįţusių iš uţsienio 

mokiniams  

Sudaromos mobilios 

grupės pagal poreikį. 

Parengta lietuvių kalbos 

programa, skirta 

atvykusių/grįţusių iš 

uţsienio mokiniams 

individualizuojama pagal 

mokinių gebėjimus 

2020-2022 Lietuvių kalbos 

metodinės grupės 

nariai 

Individualių lietuvių kalbos 

pamokų, konsultacijų 

tvarkaraščių sudarymas 

Lankstus, mokiniams 

patogus tvarkaraštis 

2020-2022 S.Greviškis 

Ugdymo(si) aplinkos 

pritaikymas  

Patogi, mokymąsi 

skatinanti aplinka 

2020-2022 Gimnazijos 

vadovai 

Kvalifikuotos švietimo 

pagalbos teikimas 

 

  S.Greviškis, 

Vaiko gerovės 

komisija 
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3.2. Uždavinys. Atvykusių/grįžusių iš užsienio  mokinių sėkminga integracija į mokyklos 

gyvenimą 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo 

laikas 

Atsakingas  

Atvykusių/grįţusių iš 

uţsienio  mokinių sėkminga 

integracija į mokyklos gyvenimą 

Mokinių, dalyvaujančių 

renginiuose, konkursuose, 

skaičius  

2020-2022 D.Tamošiūnienė,   

Dalykų 

mokytojai 

Mokinių-savanorių sėkmingos 

integracijos komandos telkimas 

Mokinių – savanorių 

skaičius 

2020-2022 D.Tamošiūnienė,   

Dalykų 

mokytojai 

Kvalifikuotos švietimo pagalbos 

teikimas 

 

Sėkminga mokinių 

adaptacija gimnazijoje. 

2020-2022 S.Greviškis, 

Vaiko gerovės 

komisija, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

 

3.3. Uždavinys.  Tėvų, globėjų informavimas, bendradarbiavimas 

 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo 

laikas 
Atsakingas  

Tėvų, globėjų informavimas, 

bendradarbiavimas 

 

Pasirašomos Mokymosi 

sutartys 

Tėvai aktyviai dalyvauja 

vaikui mokantis  

2020-2022 D.Tamošiūnienė,   

Dalykų mokytojai 

Elektroninio dienyno 

pritaikymas mokinio 

individualios paţangos 

stebėjimui 

Elektroninio dienyno 

aktyvus naudojimas 

informacijai teikti, 

grįţtamajam ryšiui gauti  

2020-2022 S.Greviškis, 

D.Tamošiūnienė,   

Dalykų mokytojai 

 

3.4. Uždavinys.  Pagalbos mokiniui teikimo organizavimas 

 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo 

laikas 
Atsakingas 

Grįţtamojo ryšio pamokose 

taikymas 

Individualizuojamos  ir 

diferencijuojamos 

uţduotys, atsiţvelgiant į 

mokinio mokymosi stilių, 

gebėjimus, darbo tempą. 

2020-2022 Metodikos taryba 

Vaiko gerovės 

komisija 

Individualių pokalbių dėl 

mokinių pasiekimų gerinimo ir 

mokymosi pagalbos teikimo 

organizavimas 

Bendradarbiavimas su 

tėvais, priimant 

sprendimus dėl mokymosi 

kokybės gerinimo 

 

2020-2022 Vaiko gerovės 

komisija 

Mokymo(si) poreikių 

tenkinimas 

 teikiama pedagoginė, 

psichologinė, socialinė 

pedagoginę ir / ar 

specialiąją pagalbą 

2020-2022 švietimo pagalbos 

specialistai, vaiko 

gerovės komisija 
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4. Tikslas.  Stiprinti gimnazijos materialinę bazę, tinkamai naudoti materialinius ir 

ţmogiškuosius išteklius, kuriant originalią estetišką, saugią socialinę aplinką. Gimnazijos 

įvaizdţio ir viešųjų ryšių plėtojimas.  

 

4.1.  Uždavinys. Materialinės bazės stiprinimas 

 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo 

laikas 
Atsakingas 

Gimnazijos 1932 m. korpuso 

atnaujinimo darbai  

Atliktas pastato inţinerinių 

tinklų, elektros 

instaliacijos, kabinetų 

remontas 

2020-2022 A.Totilas 

Gimnazijos 1978 m.korpuso 

atnaujinimo darbai 

Suremontuota cokolinio 

aukšto laiptinė 

Suremontuotas jungiamasis 

koridorius, pakeisti turėklai 

2020 

 

 

2021  

A.Totilas 

Gimnazijos aplinkos 

atnaujinimas 

Atnaujintas pagrindinis 

takas 

Atnaujinta vidinio 

kiemelio danga 

2021 A.Totilas 

Baldų kabinetuose atnaujinimas Įsigyti 2 komplektus baldų 

kabinetams   

2020-2022 A.Totilas 

E.Cironka 

Išorės paramos ir biudţeto lėšų 

panaudojimas materialinės 

bazės stiprinimui, einamajam 

remontui 

Lėšos panaudojimas iš 

struktūrinių fondų paramos 

ir 2 proc. GPM 

2020-2022 A.Totilas 

E.Cironka 

 

4.2. Uždavinys. Mokymo proceso aprūpinimas 

 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo 

laikas 
Atsakingas 

Mokymo proceso aprūpinimas 

vadovėliais ir kitomis 

priemonėmis 

Tenkinamas vadovėlių ir 

kitų mokymo priemonių 

poreikis 

2020-

2022 

A.Totilas 

 

Mokomųjų kabinetų 

aprūpinimas mokymo 

priemonėmis  

Įsigyti priemonių skaičius 

pagal Mokyklų aprūpinimo 

standartus 

2020-

2022 

A.Totilas 

E.Cironka 

Išorės paramos telkimas 

mokymo proceso aprūpinimui 

Lėšos gautos pajamų 

mokesčio paramos 

Rėmėjų lėšos 

Lėšų panaudojimas 

2020-

2022 

A.Totilas 

Gimnazijos 

taryba 

Racionalus biudţeto lėšų 

panaudojimas 

Ūkinės – finansinės veiklos 

programos sudarymas, jos 

įgyvendinimas 

2020-

2022 

A.Totilas 

R.Puzonienė 

Dalyvavimas projektinėje 

veikloje, siekiant gerinti ir 

tvirtinti ugdymo procesą 

Projektai 

Lėšos ugdymo proceso 

tvirtinimui 

2020-

2022 

D.Tamošiūnienė 

Projektinė grupė 
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4.3. Uždavinys. Pagerinti estetinį gimnazijos vaizdą, kelti gimnazijos įvaizdį, plėtoti 

visuomenės ryšius 

 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekim

o laikas 

Atsakingas 

Kurti estetines gimnazijos 

vidines erdves 

Sukurtos erdvės mokinių 

poilsiui, veiklai 

2020-2022 A.Totilas  

Dailės mokytojai  

Mokinių taryba 

Vadovaujantis gimnazijos 

strategija kelti ugdymo kokybę, 

skatinti ir viešinti gerąją patirtį, 

išskiriant gimnazijos savitumą 

Kyla ugdymo kokybė 

 

Poreikius turintys 

ugdytiniai skatinami 

materialiai ir moraliai 

2020-2022 D.Tamošiūnienė  

Mokinių taryba 

Leidţiami proginiai ir 

kasmetiniai leidiniai, bukletai 

Viešinamas gimnazijos 

paveldas, pasiekimai 

2020-2022 A.Totilas 

Bendradarbiauti  respublikinėje 

ir vietinėje spaudoje, kitose 

ţiniasklaidos priemonėse  

Uţtikrinama informacijos 

klaida apie gimnazijos 

renginius 

2020-2022 A.Totilas 

D.Tamošiūnienė 

Bendradarbiauti su kitomis 

ugdymo įstaigomis, socialiniais 

partneriais, uţsienio švietimo 

įstaigomis 

Vyksta bendri renginiai – 

popietės su progimnazijų ir 

pagrindinių mokyklų 

mokiniais ir mokytojais 

Vyksta Karjeros dienos 

Vykdomi 

bendradarbiavimo 

projektai 

2020-2022 A.Totilas 

D.Tamošiūnienė 

S.Greviškis 

 

XI. Strategijos realizavimo priemonių finansavimo planas 

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

Mokos 

fondas 

Kvalifikacija Mokymo 

priemonės 

Mokos 

fondas 

Remontas Mokymo 

priemonės 

Materialinė 

bazė 

Ugdymo 

turinio 

aprūpinimas 

2020 

834,5 3,4 12,3 251,1 3,2 5,0 1,2 2,5 

2021 

876,3 3,5 13,0 263,6 3,5 5,4 1,5 3,0 

2022 

920,1 3,6 14,0 276,8 4,0 6,0 2,0 3,5 

 

XII. Laukiami rezultatai  
 

 Įgyvendinus Vytauto Ţemkalnio gimnazijos strateginį planą laukiama: 

-  kuriama Humanistinės sampratos menine veikla gimnazija;  

- ugdymas nukreipiamas tikslingam kalbų (gimtosios ir uţsienio) mokymui(si) 

pilietiškumu, patriotiškumu, humanitarinių tradicijų puoselėjimu, humanistinių vertybių diegimui 

per meninę veiklą; 

- gimnazijoje dirba mokytojai, turintys aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą 

pedagoginį išsilavinimą; 

- dirba 90 % vyresniųjų mokytojų ir mokytojų metodininkų, 10 % - ekspertų; 
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- mokinių paţangumas ne maţesnis nei 90 %, nėra iškritusių iš švietimo sistemos mokinių; 

- gimnazija veiklą planuoja pagal gimnazijos veiklos įsivertinimo rezultatus; 

- 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 

mokiniams tenka vienas kompiuteris; 

- su turinčiais sunkumų ir specialiųjų poreikių mokiniais kryptingai dirba specialusis 

pedagogas, logopedas, psichologas, Vaiko gerovės komisija 

- 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 

panaudojama gyventojų pajamų mokesčio parama 

 

 

XIII. Strateginio plano įgyvendinimas ir priežiūra  
 

Strateginis planas įgyvendinamas per gimnazijos metinės veiklos planus, mėnesinius darbo 

planus, metodikos grupių veiklos planus. 

Strateginio plano įgyvendinimo prieţiūra atliekama viso jo įgyvendinimo metu ir visais 

lygiais. 

Kalendorinių metų pradţioje Mokytojų tarybos posėdyje, Gimnazijos tarybos posėdyje 

pateikiama praėjusių metų metinės veiklos plano analizė. 

Gimnazijos veiklos kokybė atliekama įsivertinimo grupės, vadovaujantis mokyklos, 

įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika 

Mokytojų lygmeniu vertinama, kaip įgyvendinami strateginiai tikslai ir uţdaviniai, 

vykdant pedagoginės veiklos stebėjimą, aptariant kiekvieno mokytojo veiklos savianalizę. 

Visi gimnazijos bendruomenės nariai per gimnazijos savivaldos institucijas gali vertinti 

kaip įgyvendinami strateginiai tikslai ir uţdaviniai, bei teikti pasiūlymus. 

Strateginio plano prieţiūrą vykdo gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, gimnazijos savivaldos institucijos 
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