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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

2020 m. ............. d. sprendimas Nr.T-...   „Dėl pritarimo Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo 

gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai“ 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

 

Metų užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1.Dalyvavimas 

prevencinėse 

programose ir 

projektinėje veikloje 

                                           

 

                                           

 

                                                           

1.1.1.Dalyvaujama ne 

mažiau nei 4 

projektuose ir 8 

programose (iš jų bent 2 

ilgalaikėse 

prevencinėse ir/ar 

emocinio intelekto 

ugdymo programose). 

Projektų ir programų 

skaičius; 

Projektuose ir programose 

dalyvaujančių įstaigos 

bendruomenės narių 

skaičius; 

Projektų ir programų 

partnerių skaičius; 

Dalyvavimo projektuose 

ir programose rezultatai. 

Visi mokiniai   dalyvavo   

SPPC projekto ,,Saugios 

aplinkos mokykloje 

kūrimas II“ 4-iose 

programose: seksualinės 

prievartos prevencijos 

programoje ,,Saugok ir 

gerbk   save“(1-4kl. mok. I 

pusm.); seksualinės 

prievartos prieš vaikus 

prevencinėje 

programoje ,,Vienas iš 

penkių“ (ikimokyklinė ir 

priešmokyklinė grupės); 

paauglių socialinių įgūdžių 

ugdymo 

programoje ,,Tiltai‘ (7-9 

kl. mok. I pusm.; 5-8 kl. 

mok. II pusm.); pradinių  

klasių mokinių 

programoje ,,Patyčioms 

sakome - ne“ (1-4 

kl.mok.). Priešmokyklinės  



grupės - 4 klasių mok. 

dalyvavo tarptautinėse 

ankstyvosios prevencijos  

programose: ,,Įveikime  

kartu“,  ,,Obuolio  

draugai“,  ,,Zipio draugai“,  

kurias vykdo VŠĮ ,,Vaiko 

labui“. Tęsėme 2018 m. 

pradėtą dviejų metų 

trukmės patyčių ir kitokio 

žeminančio elgesio 

prevencijos 

programą ,,Friends“. Į   

programos   įgyvendinimą  

įtraukti   darbuotojai,   

administracija, 3 - 4g   

klasių   mokiniai,  jų 

tėvai/globėjai. Taip pat 

vykdome ,,Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai 

programą“ bei ,,Alkoholio, 

tabako bei kitų psichiką 

veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos 

programą“( 1-4g kl.) 

1.2.Gabių vaikų 

ugdymas 

1.2.1.Organizuotas 

seminaras visiems 

gimnazijos mokytojams 

apie mokymo 

individualizavimą/ 

gabių mokinių ugdymą/ 

aktyviuosius ugdymo 

metodus. 

 

 

 

 

Mokymų, seminarų, 

kitų kvalifikacijos 

kėlimo renginių apie 

gabių vaikų ugdymą 

skaičius ir šiuose 

kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose 

dalyvavusių pedagogų 

skaičius. 

 

 

 

Pravesti 2 seminarai visai 

pedagogų  bendruomenei: 

2019-12-13 d. Palangoje -

 ,,Patyriminis ugdymas 

kaip naujos vaikų kartos 

ugdymo metodas“ (23 

mokytojai) ir 2019-06-07 -

 ,,Ugdymo turinio 

individualizavimas, 

pažangos ir pasiekimų 

vertinimas: Švedijos 

patirtis“ (32 mokytojai). 

1.2.2.Dalyvavimas visų 

dalykinių olimpiadų 

rajoniniame ture. 

 

 

Mokinių, dalyvavusių 

rajoninėse dalykinėse 

olimpiadose, skaičius. 

  

 

Dalyvauta visų dalykinių 

olimpiadų rajoniniuose 

turuose (24 renginiai). 

Dalyvavo 88 mokiniai, 

laimėtos 47 prizinės 

vietos. 

1.2.3.Mokinių, 

besimokančių 

aukščiausiu ir 

pagrindiniu lygiu bus 

20 procentų. 

Aukščiausiu ir 

pagrindiniu lygiu 

besimokančių mokinių 

procentas.  

 

Mokinių, besimokančių 

aukščiausiu ir pagrindiniu 

lygiu metų gale buvo 25 

procentai (23 mokiniai 

mokėsi aukštesniuoju 

lygiu, o 59-pagrindiniu 

lygiu). 



1.2.4.Per mokslo metus 

pravesta 10 atvirų 

pamokų kolegoms 

(kiekviena metodinė 

grupė po 2) 

Gerosios patirties 

sklaida. 

Buvo pravestos 9 atviros 

pamokos (anglų kalbos, 

informatikos, muzikos, 

chemijos, kūno kultūros, 

padinių klasių, 

priešmokyklinio ugdymo, 

lietuvių kalbos, 

geografijos). Po to vyko 

refleksija, kurioje 

dalyvavo stebėję 

mokytojai ir 

administracija. Geroji 

patirtis buvo pristatyta 

mokytojų tarybos posėdžio 

ir  metodinės tarybos 

susirinkimų metu. 

1.3. Gimnazijos ir 

miestelio 

bendruomenės 

sutelkimas, 

pasitinkant Lukšių 

mokyklos 180 metų 

jubiliejų. 

1.3.1.Suburtos darbo  

grupės. 

Darbo grupių skaičius. 

 

Suburtos 2 darbo grupės : 

jubiliejui skirtos knygos 

leidybai ir konferencijos, 

skirtos Lukšių mokyklos 

180 metų jubiliejui, 

organizavimui (Lukšių 

Vinco Grybo gimnazijos 

direktorės 2019-09-18 

įsak. Nr.V-52) 

1.3.2.Gimnazijos 

įvaizdžio gerinimo 

veiklos.  

 

 

90% pradinių klasių 

mokinių nuo 2019 metų 

rugsėjo 1 dėvės 

mokyklinius 

džemperius. Bus 

parengti stendai, 

leidiniai. 

Nuo 2019-09-01 

mokyklinius džemperius ir 

švarkus dėvi ne tik 5-12 

klasių mokiniai, bet ir 92 

proc.1-4 kl. mokinių. 

Išleista knyga ,,Lukšių 

Vinco Grybo gimnazija 

2009-2019“ (300 egz.), 

parengtos piešinių, 

fotografijų, koliažų, 

medžio darbų parodos, 

atnaujinta I aukšto erdvė, 

kurioje eksponuojama 

akmens mozaika, skirta 

skulptoriui V.Grybui, 

įrengta reklaminė 

gimnazijos fotosiena. 

1.3.3. Renginiai 

gimnazijos ir Lukšių 

miestelio 

bendruomenei. 

 

Renginių ir  jų dalyvių 

skaičius. 

 

 

Mokiniams jubiliejines 

pamokas vedė  buvę 

gimnazijos mokiniai 

(dalyvavo 23 mok.); 10-12 

gimnazijos klasių mokiniai 

(dalyvavo 18 mok.); 1-4 

pradinių klasių mokiniams 

– tėveliai (52 mokiniai). 

Rašinių konkursuose ,,Ką 

jaunam žmogui duoda 

mokykla?“ ir ,,Lukšių 



Vinco Grybo gimnazijos 

vizija mokinio 

akimis“ dalyvavo  visi 9-

12 gimnazijos mokiniai. 

Surengtas pėsčiųjų žygis į 

Antano Tatarės tėviškę (80 

mokinių). Vyko mokslinė 

konferencija „Laikas bėga, 

bet praeitis išlieka“ ir 

buvusių gimnazijos 

mokinių  

koncertas ,,Dėkoju Tau“.  

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų  Nebuvo 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos : 

 

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) 2,4,6,8 klasių mokinių rezultatai 

pranoko lūkesčius ir iš 39-ių rezultatų rodiklių 32 yra aukštesni negu šalies ir rajono 

vidurkis. Ypač aukštos mokinių žinios yra 2 klasės rašymo (kalbos sandaros pažinimo), 4 

klasės rašymo ir 6 klasės skaitymo. Mokykla atsidūrė tarp pažangiųjų mokyklų, kurios 

išsiskiria kokybe (G. Serapinas, Reitingai). 

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

 

 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 

rodiklius 
Labai gerai x 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai☐  

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Strateginio, pokyčių valdymo, komandos formavimo, mentorystės įgūdžių 

6.2. Projektinio darbo, tiriamosios veiklos organizavimo įgūdžių 

 

 

Direktorė                                               ______________       Nijolė Šapolienė        2019-01-20 

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)           (parašas)                     (vardas ir pavardė)         (data) 

 

 

 

 



IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Ataskaitą vertiname labai gerai 

 

Gimnazijos tarybos pirmininkė      __________                    Daiva Moleikaitienė   2020-01-20 

(mokykloje – mokyklos tarybos             (parašas)                      (vardas ir pavardė)         (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

 

______________________                 __________                    _________________    __________ 

(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                               (vardas ir pavardė)                    

(data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

 

IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

9. Kitų metų užduotys 

 

 

Metų užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

9.1. Saugios ugdymosi 

aplinkos mokiniams 

kūrimas ir tobulinimas. 

 

 

9.1.1.Dalyvaujama ne mažiau 

nei 4 projektuose ir 8 

programose (iš jų bent 2 

ilgalaikėse prevencinėse ir/ar 

emocinio intelekto ugdymo 

programose). 

9.1.2. Patyčių ir kitokio 

žeminančio elgesio programos 

,,Friends“ įgyvendinimas 

(60% gimnazijos 

bendruomenės narių įgis 

Projektų ir programų skaičius; 

Projektuose ir programose 

dalyvaujančių įstaigos 

bendruomenės narių skaičius; 

Projektų ir programų partnerių 

skaičius; 

Dalyvavimo projektuose ir 

programose rezultatai. 



žinių, įgūdžių ir priemonių, 

kurios   sumažins patyčių 

apraiškas). 

9.1.3. Paauglių socialinių 

įgūdžių ugdymo programos 

,,Tiltai‘įgyvendinimas, ( 5-8 

kl. 70 mokinių). 

9.1.4. Dalyvausime  

Ankstyvosios prevencijos 

programose: ,,Įveikime 

kartu“(2 kl.) , ,,Obuolio 

draugai“(3,4 kl) ,,Zipio 

draugai“( priešm.gr.) 

9.1.5. Vykdysime ,,Sveikatos 

ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai“programą (1-

4g kl.- 10 užsiėmimų). 

9.1.6.Vykdysime  ,,Alkoholio, 

tabako bei kitų psichiką 

veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos“ 

programą ( 5-4g kl.- 9 

užsiėmimai) 

9.1.7.Psichologo siūlomos 

klasių valandėlės „Kas yra 

patyčios? „ Ar tai 

juokinga?“ 1 – 5 kl. 

mokiniams, 60 proc.sumažės 

patyčių situacijų, mokiniai 

gebės atskirti jas nuo 

konfliktinių ir 

/ar pajuokavimo situacijų. 

9.2.Gabių vaikų 

ugdymas 

 

9.2.1.Dalyvavimas visų 

dalykinių olimpiadų 

rajoniniame ture. 

 

Mokinių, dalyvavusių 

rajoninėse dalykinėse 

olimpiadose, skaičius ir 

pasiekimai. 

9.2.2.Mokinių, besimokančių 

aukščiausiu ir pagrindiniu 

lygiu bus 25 procentai. 

Aukščiausiu ir pagrindiniu 

lygiu besimokančių mokinių 

procentas.  

 

9.3.Ugdomųjų aplinkų 

modernizavimas.  

9.3.1.Bus įrengtos  arba 

atnaujintos dvi ugdomosios 

erdvės, viena rūbinė, vienas 

mokomasis kabinetas. 

 

Patalpų/erdvių skaičius, jų 

paskirtis, reikšmė mokinių 

ugdymo gerinimui. 

9.4.Pagalbos mokiniui 

veiklų tobulinimas. 

9.4.1.Įsteigtas mokytojo 

padėjėjo etatas. 

9.4.2.Bus ištaisyti 4 mokinių 

kalbos sutrikimai. 

9.4.3.90 proc.specialiųjų 

poreikių mokinių pasiekimai 

bus patenkinamo lygio.  

 

Pagalbos mokiniui specialistų 

etatų skaičius. 

Logopedės išvados. 

 

Mokymosi suvestinės. 



9.5. Renginiai, skirti 

skulptoriaus Vinco 

Grybo ir mokyklų 

bendruomenių  

metams, Lukšių Vinco 

Grybo gimnazijos 10-

mečiui. 

 

 

9.5.1.Pravesti 7 renginius 

visai mokyklos bendruomenei, 

į 5 įtraukti ir Lukšių miestelio 

bendruomenę. 

Renginių skaičius, dalyvių 

skaičius, nauda mokinių 

bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų kėlimui. 

 

 

 

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

10.1.Nepakankama mokinių mokymosi motyvacija. 

10.2.Didelis skaičius toli nuo gimnazijos gyvenančių mokinių riboja dalyvavimą 

popamokiniuose renginiuose. 

10.3. Lėšų stygius ugdomosioms erdvėms modernizuoti. 

 

 

______________________                 __________                    _________________         _______ 

(švietimo įstaigos savininko teises ir  (parašas)                       (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Susipažinau. 

Direktorius                                       __________      Nijolė Šapolienė         __________ 

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)  (parašas)          (vardas ir pavardė)             (data) 

 

 


