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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

Vytauto Žemkalnio gimnazija-pagal Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos 

elementus  ugdymą organizuojanti ugdymo įstaiga. 

 Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos sprendimu nuo 2019/2020 m.m. Gimnazija vykdo 

užsieniečių ir Lietuvos piliečių vaikų ugdymą išlyginasiose klasėse (grupėse) ir Bendrąjį ugdymą 

užtikrinančiose klasėse. 

 Nuo 2020/2021 m.m. Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Gimnazija įtraukta į 

Panevėžio m. mokyklų, padedančių tėvams organizuoti vaikų ugdymą(si) šeimoje. 

 Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-

2025 metų planu, patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos 2021.04.29 d. sprendimu Nr. 

1-114 reorganizuojama “Aušros” progimnazija ir nuo 2022 metų rugsėjo 1 dienos prijungiama prie 

V. Žemkalnio gimnazijos.      

Gimnazijoje, atsižvelgiant į Strateginio  plano 2020-2022 m. tikslus ir uždavinius,  mokyklos 

veiklos kokybės įsivertinimo duomenis,   darbo grupė parengė Veiklos planą 2021 metams. 

Planuose  nuosekliai numatoma mokyklos kaip organizacijos pažanga. Jie skelbiami gimnazijos 

interneto svetainėje, prieinami gimnazijos ir vietos bendruomenėms.  Metų pabaigoje Gimnazijos 

veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė atliko problemų krepšelio tyrimą “Ugdymas ir mokinių 

patirtys”  ir jo rezultatus pristatė Mokytojų tarybos pasitarime bei pateikė ataskaitą Nacionalinei 

švietimo agentūrai. Džiugu, kad  94,9 proc. mokytojų teigė “Man labai rūpi mokyklos gyvenimas, 

esu labai aktyvus arba aktyvus pedagoginės bendruomenės narys”. 

Mokinių saviraiškai, dalykinių kompetencijų gilinimui organizuojama projektinė veikla. 2021 m. 

vykdyti 3 savivaldybės finansuojami projektai: „X Lietuvos jaunimo dainuojamosios poezijos 

festivalis-konkursas ,,Mano senas drauge...“, skirtas poetei Elenai Mezginaitei atminti“, 

"Kanapėlė-šokių sūkuryje", "Atrask, pažink, pajausk", kurių bendra vertė 4580 EUR. 9 projektai  

inicijuoti gimnazijos mokytojų, metodinė taryba vykdė “Savaitę mokausi kitaip”, skirtą 

praktiniams, tiriamiesiems, projektiniams darbams. Pirmus metus gimnazijoje vyko Panevėžio 

Juozo Miltinio dramos teatro inicijuotas projektas “Užsidaryk mokykloje”.  

 Mokytojai skatina mokinius dalyvauti konkursuose, olimpiadose. Praėjusiais metais Panevėžio 

miesto mokinių dailės olimpiadoje iškovota  -  III vieta, 2 mokiniai biologijos olimpiadoje 

iškovojo III vietas. 3 mokiniai tapo Respublikinio  vertimų (prancūzų k., anglų k., rusų k.)   ir 

iliustracijų konkurso “Tavo žvilgsnis” laureatais; Laureatais, nugalėtojais tapo Lietuvos 

moksleivių meninės saviraiškos konkurse “Mano Aleksandras Puškinas” bei anglų kalbos žodžių 

tarties konkurso “Spelling Bee” 5-7 kl. regioniniame etape. Atlikta mokytojų apklausa dėl 

skaitmeninių priemonių naudojimo ugdymo procese bei diskusijos metodinėse grupėse atskleidė, 

kad  ryškiausi pedagoginės veiklos pokyčiai, stebimi dviejose ugdomosiose veiklose:  kontaktinio 

mokymo derinimas su nuotoliniu bei IKT naudojimas ugdymo procese. 

 

 



Vadovaujantis Strateginio plano 2020-2022 m. tikslais ir uždaviniais įgyvendinant 2021 m. 

Veiklos plano tikslą (VPT) „Ugdymo turinio, veiklų individualizavimas pagal mokinių gebėjimus 

- mokinių poreikio pažinimas ir veiklos ta kryptimi efektyvinimas“  buvo atlikta: 

● Vasario mėnesį pristatyti mokinių tyrimo rezultatai (2021-02-04 protokolas PT-1-(2.3) 

atskleidė, kad mokinių poreikiai ir siekiai yra jų motyvacijos šaltinis. Mokiniai paprastai 

pasirenka veiklą, atitinkančią jų interesus, vertybes, nuostatas.  

● Siekiant pažinti mokinių poreikius, atliktas psichologinis 1, 5, 9 (I g-jos) klasių mokinių 

adaptavimosi gimnazijoje tyrimas. Dalyko mokytojai rugsėjo mėnesį atliko 1, 5, 9 (I g-jos) 

klasių mokinių diagnostinį testavimą, nustatinėjo, stebėjo ir vertino mokinių gebėjimus. Su 

tyrimo rezultatais gimnazijos psichologė supažindino klasių vadovus ir mokytojus.  

● Ugdymo turinys pagal mokinių poreikius individualizuojamas mokomųjų dalykų 

konsultacijose. Mokomųjų dalykų (lietuvių kalbos, anglų kalbos, istorijos, matematikos, rusų 

kalbos, vokiečių kalbos, chemijos, fizikos ir biologijos) konsultacijos 1–10, I–III gimnazijos 

klasės mokiniams organizuotos iki 2020–2021 mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, IV 

gimnazijos klasės mokiniams –  iki brandos egzaminų sesijos pabaigos. Abiturientams 

organizuotos tiesioginės konsultacijos tų mokomųjų dalykų, kurių brandos egzaminus 

pasirinko laikyti. Nuo 2021 m. spalio mėn. organizuotos konsultacijos mokiniams, skirtos 

mokymosi praradimams kompensuoti. Viso per 2021 m. vestos 385 konsultacijos ir jose 

dalyvavo 1387 mokiniai. Kadangi gimnazija vykdo užsieniečių ir Lietuvos Respublikos 

piliečių vaikų ugdymą, atsižvelgiant į mokinių poreikius, organizuojamos papildomos lietuvių 

kalbos konsultacijos.   

● Parengtas algoritmas dėl savalaikės pagalbos mokiniui teikimo. Gimnazijoje gruodžio mėn.  

atliktas tyrimas dėl savalaikio pagalbos teikimo mokiniui, tyrimas kartu su pusmečio rezultatų 

analize ir pokyčiais pristatomas Mokytojų tarybos posėdyje. 

●  Teikiama individuali pagalba užsieniečiams, grįžusiems iš užsienio, turintiems mokymosi 

sunkumų, mokomiems namuose ar specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokiniams. Mokinių 

grupėms vykdoma sveikatinimo veikla, organizuojamos mokomųjų dalykų konsultacijos, 

profesinis bei karjeros planavimas. Teikiama pagalba šeimoms, sprendžiant lankomumo ir 

pažangumo problemas. 

●  Aktyvinant savivaldą palaikoma gimnazijos saugi aplinka, bendradarbiaujant su socialiniais 

partneriais užtikrinamas pagalbos mokiniams veiksmingumas. Klasių vadovai ir mokytojai 

domisi, rūpinasi mokinių sveikata, puoselėja sveiką gyvenseną, padeda mokiniams spręsti 

bendravimo ir mokymosi problemas, stebi ir analizuoja socialinės aplinkos poveikį 

mokiniams. Gimnazijos psichologė, bendradarbiaudama su mokinio teisėtais atstovais vertina  

mokinio asmenybės ir ugdymosi problemas. Socialinė pedagogė, bendradarbiaudama su klasių 

vadovais, rūpinasi mokinių socialinių įgūdžių ugdymu, sprendžia mokinių socialines – 

pedagogines problemas. Vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, 

švietimo pagalbos teikimą. Visi gimnazijos mokiniai dalyvauja prevencinėje programoje 

“Savu keliu”. Programa skatina mokinių kritinį mąstymą, ugdo socialinius įgūdžius, klasių 

vadovams padeda pažinti mokinių poreikius. 

●  Mokinių poreikių pažinimas ir ta kryptimi veiklos efektyvinimą rodo sumažėjęs nepažangių 

mokinių skaičius: 2021 m. pasibaigus mokslo metams gimnazijoje liko 15 nepažangių 

mokinių, praėjusiais mokslo metais buvo 18.  Pažangumas padidėjo iki 96,9%, kai praėjusiais 

mokslo metais buvo 95,77%. Atsižvelgiant į mokinių poreikius, siūlomi pasirenkamieji 

mokomieji dalykai iš matematikos, kalbų, socialinių ir gamtos mokslų.  2020-2021 m.m. 12 

mokinių, turintiems vidutinių specialiųjų poreikių ir 5, turintiems didelių ar labai didelių  

specialiųjų poreikių, o 2021 - 2022 m.m. 18 mokinių, turintiems vidutinių specialiųjų poreikių 

ir 8, turintiems didelių ar labai didelių  specialiųjų poreikių vykdomas individualus, įtraukus 

darbas atsižvelgiant į mokinių gebėjimus.  

● Namuose 2020-2021 m.m.  individualiai buvo mokomi 10 mokinių, nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 

9 mokiniai.  Nuo 2021 m. rugsėjo mėnesio mokosi 38 mokiniai,atvykę iš užsienio ar turintys 

migranto statusą, praėjusiais mokslo metais buvo 39. Pagal poreikį mokiniams ir jų šeimoms 

teikiama pedagoginė, specialioji pagalba.  Siekiant mokinių pažinimo efektyvinimo, gimnazija 



bendradarbiauja su kitomis  institucijomis, socialiniais partneriais, teikiant socialinę 

(Panevėžio socialinių paslaugų centras), psichologinę (Panevėžio pedagoginė psichologinė 

tarnyba), teisinę, prevencinę pagalbą (Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariatas),  

neformaliojo švietimo  mokytojais.  

Įgyvendinant VPT „Įgyvendinti Humanistinės kultūros menine veikla Viziją: naujų tradicinių, 

kultūrinių-meninių renginių, projektinės veiklos plėtra, bendravimas ir bendradarbiavimas su 

savito ugdymo įstaigomis“ buvo atlikta: 

● Gimnazijoje ugdomos mokinių vertybės, orientuotos į asmenybės brandą ir ūgtį. Beveik visi 

mokytojai dalyvavo I pusmečio kvalifikacijos kėlimo programoje „Darnus pedagogų 

bendradarbiavimas ugdant visapusiškai brandžią asmenybę“, kurią parengė gimnazijos 

Metodinė taryba. 2021m. II pusmetyje įgyvendinta pedagogų  kvalifikacijos kėlimo programa 

”Ugdymo organizavimo įvairovė veikiant kartu“,,  kurioje dalyvavo dauguma  gimnazijos 

mokytojų. 2021 m. buvo parengtos 2 pedagogų kvalifikacijos programos, kurias sudarė 9 

moduliai.  

● Planuojant ugdymo turinį numatoma tarpdalykinė meninio ir bendrojo ugdymo dalykų 

integracija, atsižvelgiant į Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratą. Klasių 

vadovai rengia kultūrinio ugdymo programas. Tai sudaro sąlygas mokinių bendrųjų 

kompetencijų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymui(si).  Didinamas mokymo(si) 

patrauklumas ir efektyvumas, orientuojamasi į kūrybiškumo, lyderystės plėtojimą. 

Įgyvendinama Humanistinės kultūros ugdymo per meninę veiklą programa 1-12 (IV g-jos)  

klasių mokiniams. Šiais metais parengtos naujos  4, 8, 12 (IV g-jos) klasių Kultūrinio ugdymo 

programos. Parengti pradinio ir pagrindinio ugdymo I pakopos atsiskaitomųjų darbų pagal 

klasių kryptį tvarkos aprašai. 

● Vykdoma atvykusių/ grįžusių į Lietuvą mokinių sėkminga integracija į gimnazijos gyvenimą. 

Mokiniai jau nuo spalio mėn. dalyvauja menų, fizinio ugdymo, geografijos, istorijos 

pamokose, klasių vadovų organizuojamose veiklose. 

●  Dėl įvesto nuotolinio mokymo bendravimas su Netradicinio ugdymo mokyklomis vyko 

epizodiškai, pavieniai mokytojai dalykininkai dalinosi patirtimi.  

● Jau ketvirti metai bendradarbiaujama su  Kazickų šeimos fondu.Organizuojami du konkursai: 

mokytojams ir mokiniams. Atnaujinti ir suderinti su .Kazickų šeimos fondu „Panevėžio 

Vytauto Žemkalnio gimnazijos 1937 m. laidos abiturientės Aleksandros Kalvėnaitės - 

Kazickienės (1920-2011) atminimo įamžinimo premijos konkurso  „Metų mokytojas 2022“  ir 

premijos mokiniams nuostatai“. 2021 m. Pažangos premijos įteiktos 3 mokiniams 

(akademinio pažangumo, vizualiojo meno,  „Tai, kas man svarbu gyvenime“) ir dailės 

mokytojai I.Žvinakienei. 

● Gimnazija kuria ir palaiko tradicijas, kurios suteikia savitumo mokykliniam gyvenimui, 

sudaro sąlygas mokinių lyderystei ir saviraiškai, geriems bendruomenės narių tarpusavio 

santykiams formuotis. Mokiniai skatinami dalyvauti konkursuose, olimpiadose, projektuose, 

raginami savanoriauti. Apibendrinanti pirmo pusmečio pasiekimus kovo mėn. vyko tradicinė 

Bendruomenės (buvusi Vardo) diena, kurios metu apdovanojami aukščiausių pasiekimų 

mokiniai. Įteikiamos 3 Premijos, kurias įsteigė architekto Vytauto Žemkalnio sūnus Gabrielius 

Žemkalnis. 

● Tradiciniai renginiai buria mokinių bendruomenę, o geri prisiminimai apie įvykusias veiklas, 

pasirengimą joms ir dalyvavimą, juos vienija ir motyvuoja.  

 

Įgyvendinant VPT „Atvykusių/grįžusių į Lietuvą  mokinių ugdymas, siekiant individualios 

pažangos bei sėkmingos integracijos“: 

●  Gimnazijoje nuo 2019 m. mokomi grįžę/atvykę į Lietuvą mokiniai. 2021 m.  buvo 2 

išlyginamosios grupės: pradinio ir pagrindinio ugdymo (Iš viso 39 mokiniai iš 16 šalių) 

● Gimnazija, būdama įtraukta į  projekto „Kurk Lietuvai“, kurį vykdo Lietuvos Vyriausybė,  

mokyklų tinklą, dalyvavo mokymuose, kuriuos organizavo tinklo koordinatorius-Lietuvių 



namai. Mokytojai konsultavosi mokinių mokymo, adaptacijos, problemų sprendimo 

klausimais. 

● Pakoreaguotos parengtos Lietuvių kalbos programos atvykusių/ grįžusių į Lietuvą mokinių 

ugdymui pagal amžiaus tarpsnius: pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo. 

● Gimnazijos Metodinė  taryba parengė 2021m. I pusmečio pedagogų  kvalifikacijos kėlimo 

programą ““Darnus pedagogų bendradarbiavimas ugdant visapusiškai brandžią asmenybę”, 

kurioje dalyvavo visi gimnazijos mokytojai. Keli  iš programos modulių kaip 

„Individualizavimas ir diferencijavimas pamokose“ bei mokytojų kūrybinės dirbtuvės 

“KURK” (Skaitmeninių mokymo  priemonių naudojimas mokinių kūrybiškumui ugdyti), 

skirtos įvairių gebėjimų mokiniams ugdyti. 

● Didelis dėmesys skiriamas kuriamai mokinių metinės asmeninės pažangos matavimo sistemai. 

Mokslo metų pradžioje mokiniai išsikelia mokymosi tikslus pildydami Mokinio individualios 

pažangos (MIP) lapus. Kiekvieną mėnesį aptariama mokinių daroma pažanga, analizuojamos 

kylančios problemos, ieškomi sprendimo keliai. Ypač aktyvus, dalykiškas bendravimas su 

tėvais dėl mokinio pažangos ir savijautos gimnazijoje vyksta pirmą pusmetį. II pusmetyje su 

tėvais mokinio pažanga aptariama kas mėnesį. Mokiniams pagalba teikiama pagal poreikį, 

vykdomos ne tik lietuvių k., bet ir kitų mokomųjų dalykų  konsultacijos. 

● Stebima atvykusių/ grįžusių mokinių sėkminga integracija į mokyklos gyvenimą. Mokiniai 

metus mokosi lietuvių kalbos ir palaipsniui įtraukiami į dalyko pamokas pagal amžių ir 

gebėjimus, į gimnazijos renginius, organizuojamas veiklas. Mokiniai buvo įtraukti į 

gimnazijos renginius kaip “Europos kalbų savaitė”,  “Lietuvių kalbos dienos”. Šių metų 

išskirtinumai:  Mokinių tarybos pirmininke tapo mokinė, kuri yra  atvykusi į Lietuvą bei 

vykdytas projektas ”Kalėdų belaukiant”, kur vieni kitiems mokiniai prisistatė bei   pristatė 

skirtingų regionų/šalių papročius. 

● Grįžę/atvykę į Lietuvą mokiniai noriai dalyvauja neformaliojo vaikų švietimo veikloje: šoka 

liaudies šokių ansamblyje „Kanapėlė“, piešia dailės studijoje „Akcentas“, dainuoja “Muzika ir 

ritmas” bei “Vokalo studijoje”.   

● Atnaujintas „Atvykusių/ grįžusių iš užsienio mokinių ugdymas Vytauto Žemkalnio 

gimnazijoje 2021" pristatymas, kuris  patalpintas gimnazijos interneto svetainėje 

http://zemkalniogimnazija.lt/wp-content/uploads/2021/12/Atvykusi%C5%B3-

gr%C4%AF%C5%BEusi%C5%B3-i%C5%A1-u%C5%BEsienio-mokini%C5%B3-ugdymas-

PV%C5%BDG.2021.pdf     

   

Didelis dėmesys Gimnazijos Vizijos ir Misijos iškeltų Strateginių ir kasmetinių  tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimui pagrįsti skiriamas gerinti gimnazijos estetiniam vaizdui, saugios  aplinkos 

bendruomenei ir mokiniams sukūrimui. Tuo tikslu įgyvendinamas VPT „Stiprinti gimnazijos 

materialinę bazę, tinkamai panaudoti materialinius ir žmogiškuosius išteklius, kuriant 

originalią, estetišką, saugią aplinką gimnazijos įvaizdžiui ir viešųjų ryšių plėtojimui”: 

●   Gimnazijos materialinė bazė atnaujinama panaudojant Panevėžio m. savivaldybės ir 1,2 prc. 

gyventojų mokesčio paramos lėšas (atlikti darbai už 6.363 eu). 

●   Atnaujintos pradinio korpuso erdvės, aprūpinant materialiniais- techniniais resursais 

Ugdymo proceso organizavimą pagal Humanistinės kultūros menine veikla sampratos 

elementus (įsigyta priemonių už 4.300 eu). 

●   Aktyvi gerosios patirties sklaida viešojoje erdvėje.  

V.Žemkalnio gimnazija, įgyvendindama Strateginį planą (2020-2022 m.), 2021 m. veiklos planą, 

vadovaudamasi Gimnazijos Ugdymo planu, numato šiuos tikslus 2022m.: 

● pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimą pagal Humanistinės 

kultūros menine veikla elementus; 

● STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos) ugdymo diegimą 

● kultūrinio ugdymo programos 1-12 klasėse įgyvendinimo strategija - veiklos analizė, 

įsivertinimas, veiklos ataskaitos; 

● Ugdymo turinio, veiklų individualizavimas pagal mokinių gebėjimus - mokinių poreikio 

pažinimas ir veiklos ta kryptimi efektyvinimas. 

http://zemkalniogimnazija.lt/wp-content/uploads/2021/12/Atvykusi%C5%B3-gr%C4%AF%C5%BEusi%C5%B3-i%C5%A1-u%C5%BEsienio-mokini%C5%B3-ugdymas-PV%C5%BDG.2021.pdf
http://zemkalniogimnazija.lt/wp-content/uploads/2021/12/Atvykusi%C5%B3-gr%C4%AF%C5%BEusi%C5%B3-i%C5%A1-u%C5%BEsienio-mokini%C5%B3-ugdymas-PV%C5%BDG.2021.pdf
http://zemkalniogimnazija.lt/wp-content/uploads/2021/12/Atvykusi%C5%B3-gr%C4%AF%C5%BEusi%C5%B3-i%C5%A1-u%C5%BEsienio-mokini%C5%B3-ugdymas-PV%C5%BDG.2021.pdf


 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

2. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

 

Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

2.1.  Įgyvendinti 

Humanistinės 

kultūros menine 

veikla sampratos 

elementus 

bendrajame 

ugdyme – 4,8,12-

ose klasėse: 

sampratos 

elementų 

įgyvendinimo 

įsivertinimas  

Vizija 

Ugdymo 

procesas atitinka 

Humanistinės 

kultūros menine 

veikla sampratą. 

Numatytos 

atsiskaitymo 

formos baigus 

Humanistinės 

kultūros menine 

veikla programą 

– pradinio, 

pagrindinio, 

vidurinio 

ugdymo 

1. Parengtos ir 

įgyvendintos 

ugdymo programos 

4, 8 kl. ir IV g-jos 

klasėms. 

 

 

 

2. Parengti ir 

įgyvendinti  4 

integruoti dalykų 

projektai. 

 

3. Parengti 

kiekvienos pakopos 

atsiskaitomųjų 

darbų pagal klasių 

kryptį tvarkos 

aprašai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mokinių 

pasiekimai pagal 

Humanistinės 

kultūros menine 

veikla sampratą 

1. Parengtos dalykų ugdymo 

programos 4, 8 kl. ir IV gimn. 

kl.. Jos  suderintos su 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui. 

Klasių vadovų MG vykdė 

diskusiją “Kultūrinės programos 

įgyvendinimo iššūkiai” 

Klasių vadovų MG susirinkimo 

2021 -12-21 protokolas Nr.4  

  

2. Parengti ir įgyvendinti 9 

integruoti  dalykų projektai. 

Suorganizuota tradicine tapusi 

projektinių darbų savaitė 

„Savaitę mokausi kitaip“. 

 

3. Menų mokytojai kartu su 4 ir 

8 klasių vadovais parengė 

“Pradinio ir pagrindinio ugdymo 

I pakopos atsiskaitomųjų darbų 

pagal klasių kryptį tvarkos 

aprašų projektą, kurį pristatė 

Mokytojų tarybos posėdyje 

2021-11-23 protokolas Nr.11 

Parengti pradinio ir pagrindinio 

ugdymo I pakopos 

atsiskaitomųjų darbų pagal 

klasių kryptį tvarkos aprašai. 

Direktoriaus 2021m. gruodžio 

28 d. įsak. Nr.V-152-(1.5) 

 

4.Mokinių pasiekimai aptarti 

Mokytojų tarybos  6 posėdžiuose. 

Protokolai: 

2021-02-04 Nr.PT-1-(2.3) 

2021-03-04 Nr.PT-2(2.3.) 

2021-06-15 



aptariami Mokytojų 

tarybos posėdyje du 

kartus per metus. 

Nr.PT-6-(2.3.) 

2021-06-21 

Nr.PT-7-(2.3.) 

2021-06-15 

Nr.PT-6-(2.3.) 

2021-12-07 

Nr.PT-12-(2.3.) 

 

Vaiko gerovės komisijoje 

aptariami mokymosi sunkumai, 

sudaromi individualūs pagalbos 

planai spec.poreikių mokiniams 

Siekiant didinti matematikos 

mokymosi motyvaciją, vykdomas 

PŠC organizuojamas 

projektas„Matematikos 

mokausi(si) savivaldžiai- 

mokausi atsakingai“.Kiekvieną 

mėnesį stebima mokinio 

pažanga, analizuojami atliktų 

darbų vertinimas, nuamtomos 

konsultacijų temos. 

Atliktas tyrimas „Mokinių 

mokymosi motyvacija” ir 

pristatytas Mokytojų tarybos 

posėdyje 2021-02-04 Nr.PT-1-

(2.3.) 

2.2. Efektyvinti 

pradinį, pagrindinį, 

vidurinį ugdymą 

(si): gerinant 

mokymą(si)  

atsižvelgti į mokinių 

poreikių pažinimą, 

ugdymo(si) 

tobulinimą 

Ugdymo 

procesas atitinka 

pradinio, 

pagrindinio 

ugdymo 

programas. 

Ugdymo 

procesas 

organizuojamas 

vadovaujantis 

mokinių poreikių 

pažinimu.  

Ugdymas 

individualizuoja

mas, 

diferencijuojamas  

1. Atliktas tyrimas 

dėl adaptacijos ir 

mokymosi 

sunkumų, apklausti 

mokiniai dėl  

individualiųjų 

mokymosi planų 

sudarymo, 

mokomųjų dalykų 

pasirinkimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mokinių 

ugdymosi poreikių 

analizė pristatyta 

Mokytojų tarybai. 

 

 

 

 

1. Gimnazijos psichologė 

rugsėjo mėn. atliko  naujai 

atvykusių mokinių  adaptacijos 

tyrimą. (2021-09-01 įsakymas 

Nr. V-80-(1.5)) tyrimo rezultatai 

pristatyti mokytojų tarybai. 

Vasario mėn. apklausti 10 klasių 

mokiniai dėl individualiųjų 

mokymosi planų sudarymo, 

mokomųjų dalykų pasirinkimo 

(2021-01-31 Nr. V-12-(1.5)) 

siekiant greitesnės naujų klasių 

adaptacijos socialinė pedagogė 

kartu su klasės vadovais 

organizavimo pažintinis renginį 

9 kl. mokiniams „Nauja 

mokykla - nauji iššūkiai“ 

(2021-09-01 Nr. V-80-(1.5)) 

2. Mokinių ugdymo poreikių 

analizė pristatyta Metodikos 

Tarybai, Mokytojų tarybai. 

Atsižvelgiant į analizę skiriamos 

papildomos pamokos iš UP 

mokinių poreikiams tenkinti 

valandų skaičiaus, bei mokytojų 

tarifikacija. 



3. Sukurtas  

algoritmas dėl 

savalaikės pagalbos 

mokiniui  teikimo. 

Stiprinama 

atsakomybė už savo 

mokymąsi, gerėja 

lankomumas.  

 

4. Vykdomas 

individualus, 

įtraukus darbas 

atsižvelgiant į 

mokinių gebėjimus. 

Teikiama 

pedagoginė, 

specialioji pagalba. 

Mokiniai ugdomi 

naudojant 

neformaliojo ir  

humanistinio 

ugdymo teikiamas 

galimybes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5. Laiku pastebimi 

ir  įvertinami 

ugdymosi poreikiai, 

skatinant gabių 

mokinių saviraišką, 

pritaikant 

specialiuosius 

ugdymo(si) būdus 

sunkumų 

patiriantiems 

mokiniams, taikant 

įtraukųjį mokymą  

 

3. Dėka sukurto algoritmo dėl 

savalaikės pagalbos mokiniui 

teikimo mokiniai, jų šeimos, 

klasių vadovai ir mokytojai 

gauna savalaikę pagalbą. 

Pagalbą organizuoja ir 

koordinuoja gimnazijos vaiko 

gerovės komisija. 

 

4.  Vykdomas individualus, 

įtraukus darbas atsižvelgiant į 

mokinių gebėjimus. Teikiama 

pedagoginė, specialioji pagalba. 

gimnazijoje dirba socialinis 

pedagogas, specialusis 

pedagogas, logopedas, 

psichologas. Pagalbos 

specialistai konsultuoja 

specialiųjų poreikių, mokymosi 

sunkumų turinčius mokinius. 

18 mokinių, turintiems vidutinių 

specialiųjų poreikių ir 8, 

turintiems didelių ar labai 

didelių  specialiųjų poreikių, 

vykdomas individualus, įtraukus 

darbas atsižvelgiant į mokinių 

gebėjimus. Sudarytos sąlygos 

namuose individualiai mokytis 9 

mokiniams. 

Vaiko gerovės komisijoje 

aptariami SUP mokinių ugdymo 

rezultatai: 

Vaiko gerovės komisijos posėdis 

“Dėl pradinio ugdymo SUP 

mokinių mokymosi rezultatų, 

pamokų lankomumo”Dėl 

pradinio ugdymo SUP mokinių 

mokymosi rezultatų, pamokų 

lankomumo”  

(2021-05-31 Nr. V- 47-(1.5)) 

5. Mokytojai ir klasių vadovai 

stebi ir vertina mokinių 

gebėjimus. Esant poreikiui 

organizuojami VGK posėdžiai, 

siekiant suteikti savalaikę 

mokymosi pagalbą mokymosi 

sunkumams turintiems 

mokiniams, taikyti įtraukųjį 

mokymą. 

Ugdymo turinio 

diferencijavimas, 

individualizavimas taikant 

skaitmenines mokymo 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. Mokykla 

bendradarbiauja su 

kitomis  

institucijomis, 

socialiniais 

partneriais, teikiant 

socialinę 

(Panevėžio 

socialinių paslaugų 

centras), 

psichologinę 

(Panevėžio 

pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba), teisinę, 

prevencinę pagalbą 

(Panevėžio miesto 

ir rajono policijos 

komisariatas),  

neformaliojo 

švietimo  

mokytojais.  

plaformas 

(2021-03-31 Nr. V- 26-(1.5))  

Dėmesys skiriamas mokinių 

mokymosi pažangai, 

atsižvelgiant į mokinių 

gebėjimus (Signalinio pusmečio 

rezultatų aptarimas) 

(2021-03-31 Nr. V- 26-(1.5)) 

 

6. Vaiko gerovės komisija 

bendradarbiaudama su PPT 

organizuoja švietimo programos 

pritaikymą mokiniams, 

turintiems specialiųjų ugdymo 

poreikių,  bendradarbiaujama su 

socialiniu paslaugų centru, vaiko 

raidos centru koordinuotai 

teikiant paslaugas. 

bendradarbiaujant su kitomis 

institucijomis 

organizuoti renginiai Zoom 

konferencija "Keliauju po 

Lietuvą" Panevėžio miesto 4-6 

klasių specialiųjų poreikių 

mokiniams.   (2021-10-04 Nr. 

V- 110-(1.5)) 

 Respublikinė akcija ,,Saugesnio 

interneto savaitė”. 

 7 kl. mokiniams “Nusikaltimai 

elektroninėje erdvėje” 

III-IV kl. mokiniams “Alkoholio 

ir kt. psichiką 

veikiančių medžiagų kontrolė 

Lietuvoje ir pasaulyje” (2021-

01- 31 d. Nr. V-12-(1.5)) 

Dalyvavimas Panevėžio 

priešgaisrinė gelbėjimo 

valdybos prevencinėje akcijoje 

„Būk saugus, mokiny“ su IIa (g-

jos) kl.mokiniais 2021-03- 01 d. 

Nr. V-18-(1.5)0 

2.3. Įgyvendinti 

atvykusių/grįžusių iš 

užsienio mokinių 

ugdymą, siekiant 

individualizuoti 

pažangos, 

kvalifikuotos 

švietimo pagalbos 

teikimą, tinkamos 

ugdymo(si) aplinkos 

suteikimas 

Vykdomas 

atvykusių/grįžusi

ų iš užsienio 

vaikų ugdymas 

išlyginamosiose 

mokinių grupėse, 

bendrojo ugdymo 

klasėse. 

Sudarytos 

sąlygos 

mokiniams 

sėkmingai 

1. Vadovaujantis 

užsieniečių ir 

Lietuvos 

Respublikos 

piliečių, atvykusių 

gyventi ir dirbti 

Lietuvoje, vaikų ir 

suaugusiųjų 

ugdymo 

išlyginamosiose 

klasėse ir 

išlyginamosiose 

1.Atvykę/grįžę į Lietuvą 39 

mokiniai mokomi 2 

išlyginamosiose grupėse: 

pradinio ir pagrindinio ugdymo.  

Atvykę mokiniai kartu su tėvais 

ir mokytojais 

bendradarbiaudami nusprendžia 

ar pasirinti grupę, kur mokysis 

tik lietuvių kalbos ar pasirinkti 

klasę ir lankyti lietuvių k. 

konsultacijas. 

Mokytojai  parengė lietuvių 



integruotis į 

mokyklos ir 

visuomenės 

gyvenimą. 

mobiliose grupėse 

tvarkos aprašu 

sudarytos mobilios 

grupės užsieniečių 

ir ugdymo planas, 

suderintas ir nuolat 

aptariamas su tėvais 

(globėjais, 

rūpintojais) 

2. Mokytojų ir 

pagalbos mokiniui 

specialistas 

užtikrina vaiko 

socialinę ir emocinę 

brandą, konsultuoja 

mokinius ir jų 

tėvus. Pažangos 

pokytis 

apibendrinamas 

Mokytojų taryboje. 

Sukurtas 

“Atvykusių/grįžusi

ų iš užsienio vaikų 

integravimo į 

gimnazijos 

gyvenimą 

algoritmas” 

3. Mokiniai 

aktyviai dalyvauja 

gimnazijos 

organizuojamose 

renginiuose, NVŠ 

pasirinktose 

veiklose. 

 

 

4.Parengtas ir 

įgyvendintas 

projektas, 

sudarantis sąlygas 

mokiniams geriau 

save pažinti, 

adaptuotis 

Lietuvoje. 

Atliekamas 

adaptacijos tyrimas. 

kalbos programas pagal mokinių 

lygį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mokinius ir/ar tėvus 

konsultuoja švietimo pagalbos 

specialistai, dalyko mokytojai, 

klasių vadovai. Pasibaigus 

trimestrui ar pusmečiui mokinių 

pažanga ir jos pokytis 

apibendrinama Mokytojų tarybos 

posėdžiuose Protokolai: 

2021-02-04 Nr.PT-1-(2.3) 

2021-03-04 Nr.PT-2(2.3.) 

2021-06-15 

Nr.PT-6-(2.3.) 

2021-06-21 

Nr.PT-7-(2.3.) 

2021-06-15 

Nr.PT-6-(2.3.) 

2021-12-07 

Nr.PT-12-(2.3.) 

 

3.Pradinio ugdymo grupės U1 

mokiniai 100 proc. lanko NVŠ 

užsiėmimus. Pagrindinio ugdymo 

U2 grupės 72 proc. mokinių 

lanko NVŠ užsiėmimus. 

Mokiniai, kurie mokosi klasėse, 

gimnazijos NVŠ pasirinkimas 

siekia 57 proc. 

1 mokinė aktyviai dalyvauja 

Mokinių tarybos veikloje. 

 

4.Parengtas ir įgyvendintas 

projektas “Kalėdų belaukiant”, 

kurio tikslas yra susipažinti 

mokiniams tarpusavyje, save 

pristatyti bei pristatyti šalies 

kalėdinius papročius. 

Mokinių adaptacijos tyrimas 

atliktas interviu metodu su 

mokytojais ir mokiniais bei 

stebint pamokas, užsiėmimus. 

 

 

 



2.4. Siekiant 

įgyvendinti 

V.Žemkalnio 

gimnazijos Viziją ir 

Misiją, gerinti 

estetinį gimnazijos 

vaizdą, kurti saugią 

aplinką 

bendruomenei ir 

mokiniams, finansų 

valdymą siekiant 

nukreipti ugdymo(si) 

sąlygų tinkamam 

užtikrinimui 

Pritaikant 

pradinių klasių 

ugdymo(si) 

reikmėms 

aplinką, 

atnaujinamos 

higieninius 

reikalavimus 

atitinkančios 

mokymo(si), 

įtraukiojo 

ugdymo(si) 

erdvės. 

 

Sukurtos 

edukacinės, 

įtraukiojo 

ugdymo(si) erdvės 

pradinių klasių 

mokiniams. 

Įsigytos mokymo 

priemonės 

būsimiems 1-ų 

klasių kabinetams 

(baldai, įranga) 

1. Gautas Higienos pasas 1978 

m. pastatui (2021.05.05 Nr. (5-

11 14.2.1) LHP- užtikrintos 

tinkamos Higienos, saugios 

aplinkos sąlygos pradinių klasių 

mokiniams 

2. Įrengtos edukacinės erdvės 

pradinių klasių mokiniams-

įsigytos interaktyvosios 

edukacinės grindys, sukurtos 

kūrybinių darbų erdvės. 

3. Siekiant užtikrinti saugias, 

reikiamas higienos sąlygas, 

įrengti 2 kondicionieriai 1-ose 

klasėse (už 2720 eu), įsigyti 

mokykliniai baldai (už 970 eu) 

4. Įsigyta mokymo priemonių 

pradinių klasių ugdymo procesui 

modernizuoti (interaktyvus 

ekranas  “Smart”, interaktyvus 

televizorius “Samsung”, 

kompiuterinė įranga.. 
 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. - - 

 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1.Panevėžio m. savivaldybės tarybos sprendimo “Dėl 

Panevėžio miesto Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarkos 2021-2025 metų plano” vykdymas: “Aušros 

‘progimnazijos prijungimo prie V. Žemkalnio gimnazijos 

etapų numatymas teisės aktai ir jų vykdymas, prijungimo 

planavimas. 

  

3.2. Atnaujintas “Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas” (2021 

m. rugsėjo 1 d. Nr.V-70-(1.5)) 

3.3. Įdiegta virtuali mokymo(si) aplinka: 

https://zemkalniogimnazija.vma.lm.lt/ , kur sukurtame 

“Gimnazijos mokytojai” kurse pateikiama svarbiausia 

informacija, dokumentai, nuotolinio mokymo patarimai bei 

skaitmeninių mokymo priemonių suvestinė, mokytojų 

veiklos ataskaitos. 

3.4. Operacijų vadovo sprendimų ir kitų teisės aktų susijusių 

su COVID-19 situacija nagrinėjimas ir įgyvendinimas. 

Sąrašų dėl vakcinacijos sudarymas, savanoriško mokinių 

testavimo COVID-19 ligai įtarti  organizavimas ir priežiūra, 

rekomendacijų dėl patalpų vėdinimo ir dezinfekavimo, 

srautų nesimaišymo vykdymo organizavimas. 

3.1. Numatyta “Aušros “ 

progimnazijos prijungimo 

strategija. 

3.2. Užtikrinamas mokymas 

nuotoliniu ugdymo proceso 

organizavimo būdu  

3.3. Įdiegta virtuali mokymo(si) 

aplinka padeda operatyviai ir 

efektyviai organizuoti ugdymo 

procesą. 

3.4. Gimnazijoje 2021-2022m.m.  

kiekvieną mėnesį organizuojama 

nuotolinio mokymo(si) diena. 

Sklandžiam darbui užtikrinti 

mokytojai aprūpinti reikalinga 

kompiuterinė įranga,  interneto 

prieiga, būtinomis skaitmeninėmis 

priemonėmis. 

3.4. Gimnazijoje įgyvendinami 

operacijų vadovo sprendimai ir kiti 

teisės aktai susiję su COVID-19 

situacijos valdymu.  



 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar nustatytos 
užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

1.1. - - - - 
 

 

 

IV SKYRIUS  

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS  

 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas 

langelis 

6.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 

rodiklius 

Labai gerai x 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus  

vertinimo rodiklius 
Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdytos pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Nepatenkinamai ☐ 

7.  Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo efektyvinimas, siekiant iškeltų prioritetų- 

STEAM srities dalykų įgyvendinimą ir plėtrą ugdymo procese, inovacinių ugdymo metodų 

sklaidą 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


