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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Gimnazijos tikslai ir uždaviniai apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti ir 

įgyvendinti valstybinę švietimo politiką bei yra orientuoti į šiuos prioritetus:  

• gerinti  ugdymo kokybę;  

• aktyvinti ir skatinti gimnazijos mokytojų, specialistų  ir tėvų bendradarbiavimą;  

• šviesti tėvus;  

• skatinti mokytojų bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą vedant atviras pamokas,  

rengiant vidinius seminarus, skatinti mokytojų  kvalifikacijos tobulinimą ir kėlimą;  

• stiprinti  mokinių mokymo(si) motyvaciją, ugdymo procesą sieti su gyvenimo aktualijomis; 

• skatinti mokinių saviraišką.  

2021-2022 m.m. gimnazijos ugdymo proceso ir veiklos rezultatai buvo išanalizuoti mokytojų 

tarybos posėdyje 2022 metų rugpjūčio 30 d., protokolas Nr.MT-1.   

2021-2022 m.m. gimnazija tęsė vykdyti Kokybės krepšelio projektą, mokykloje buvo priimta 

įvairių susitarimų dėl kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmės, patobulintas 2019 m. gimnazijoje 

sukurtas „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas“: sukurtos elektroninės mokinių 

stebėjimo formos ir pridėta mokymosi stiliaus nustatymo anketa. 2020 m. gruodžio 31 d. sukūrus 

KGR tvarkos aprašą, sudaryta reflektorių grupė tęsė kolegų pamokų stebėjimą pagal iš anksto 

numatytą ir su mokytojais susitartą grafiką, teikė jiems grįžtamąjį ryšį apie pamoką. Sukurtame visų 

dalykų diferencijuotų Užduočių banke sukaupta 91 užduotis, kas leidžia mokiniams rinktis užduotis 

ar jų atlikimo būdus. Gimnazijoje kolegialiai bendradarbiavo 96% mokytojų, buvo stebėtos 44 

pamokos.  

Pamokų stebėjimo prioritetai:  

• Mokymosi uždavinių formulavimas ir įgyvendinimas;  

• Pamokų užduočių individualizavimas ir diferencijavimas;  

• Mokinių gebėjimas vertinti/įsivertinti.  

Kiekvienas mokytojas per pusę metų stebėjo ne mažiau kaip 1-2 kolegų pamokas, suteikė 

grįžtamąjį ryšį apie pamokos kokybę. Kartą per mėnesį buvo organizuojamas ne mažiau kaip 2 

veiklos (konsultacijos, pasitarimai) mokymosi sėkmingumo gerosios patirties temomis. 

Buvo įgyvendinami tarptautiniai, nacionaliniai, gimnazijos projektai, įvairūs konkursai, 

popamokiniai renginiai, valstybinių švenčių minėjimai, pilietinės iniciatyvos. Gimnazijos veiklos 

įtraukė mokinius, sudarė sąlygas jiems ugdytis bendrąsias kompetencijas, bendrauti ir 

bendradarbiauti: „Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės“ (MEPA), „Sveikata visus metus 

2021“, „BE ACTIVE – judėk šokio ritmu!“; buvo ugdomas mokinių pilietiškumas ir ekonominis 
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raštingumas: teisinių žinių konkursas „Temidė“, LR Konstitucijos egzaminas, Europos egzaminas, 

Nacionalinė teisinių žinių olimpiada, „Nacionalinis saugumas ir krašto gynyba“, valstybinių švenčių 

ir atminimo dienų minėjimai, pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“, „Atminties kelias“, 

Europos diena, nacionalinis Europos egzaminas. Įgyvendinamos veiklos buvo viešinamos Vilniaus 

r. savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje https://vrsa.lt., gimnazijos svetainėje 

www.valciunugimnazija.lt., gimnazijos Facebook puslapyje bei Teams‘e.  

Gimnazija, kaip ir kasmet, dalyvavo visuotinėje atvirų durų dienoje tėvų darbovietėse „Šok į 

tėvų klumpes“. Per mokslo metus mokytojai organizavo realaus pasaulio pažinimu pagrįstą ugdymą 

už mokyklos ribų esančiose aplinkose, kas suteikė mokiniams galimybę įgyti įvairesnės patirties, 

būti mokomiems įvairesnių žmonių ir susieti mokymąsi su savo interesais.  

Įgyvendinant Kokybės krepšelio projekto planą mokiniai dalyvavo  dienų edukacinėje – 

tiriamojoje išvykoje Vinetų kaime ir Drevernoje, kur susipažino su Lietuvos istorija ir paveldu.  

2021-2022 m.m. dalyvavimas projektuose. Projektuose mokiniai ugdosi įvairias 

kompetencijas (bent vienoje tarptautinio projekto „Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės“ 

veikloje dalyvavo 96% mokinių (4% daugiau nei pernai), jaunesniųjų ambasadorių iniciatyva įkurtas 

informacijos lentyna apie ES bibliotekoje). Europos egzamine dalyvavo 52% I-IVG klasių mokinių, 

kurie pagilino žinias apie ES institucijas, susipažino su šių metų aktualijomis, ugdėsi pilietiškumą. 

Gimnazijoje ypatingas dėmesys buvo skiriamas mokinių socialinių įgūdžių stiprinimui, sporto 

ir sveikatos, sveikos gyvensenos ugdymui (socialinė-pilietinė veikla, „Žinau, todėl nerūkau“, „Mano 

žalioji palangė“, sveikatos stiprinimo programa “Sveikatiada”, „Sveika planeta“, „Be patyčių“ ir kt.). 

Per 2021-2022 m.m.  mokiniai dalyvavo 48 skirtinguose olimpiadose, konkursuose, varžybose 

(dalyvavo 73 mokiniai).  

2021-2022 m.m. gimnazijos mokytojai ir biblioteka sudarė palankesnes sąlygas mokinių 

skaitymo bei komunikacinių kompetencijų ugdymui, tenkinant skirtingus mokinių skaitymo 

poreikius bei skatinant mokinius skaityti inovatyviai. Gimnazijos mokytojai susitarė dėl skaitymo ir 

rašymo įgūdžių gerinimo dalykų pamokose (įvestas rusų-lietuvių kalbų terminų žodynėlis, 

valstybinės šventės vyko lietuvių kalba). Skaitymo, rašymo pažangai ugdyti, atsižvelgiant į mokinių 

poreikius, buvo atnaujintas bibliotekos grožinės, mokomosios, praktinės literatūros fondas (pagal 

Kokybės krepšelio projektą įsigytos– 230 knygų. Inovatyvaus skaitymo taikymui mokiniai 

sėkmingai naudojosi įgytomis e-skaitykėmis. Siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos kalbinius 

gebėjimus buvo organizuoti keturi susitikimai su įžymiais žmonėmis 

2021-2022 m.m. gimnazija pasiūlė 12 neformaliojo švietimo programų, mokiniai pasirinko 8 

programų, 96 mokiniai dalyvavo pasirinktose programose. 

2021-2022 m.m. visi mokytojai pagal Kokybės krepšelio projekto planą, per du metus 

dalyvavo stažuotėje - seminare „Šiuolaikinės pamokos metodai ir būdai: bei 5 mokymuose 

„Šiuolaikinės pamokos aspektai remiantis geros mokyklos koncepcija“, kuriame gilino pamokos 

vadybos bei profesinio tobulėjimo žinias – mokėsi kelti pamokos uždavinius ir juos siekti, 

diferencijuoti ir individualizuoti užduotis, taikyti savo pamokose mokinių mokymosi paradigmą. 

Gimnazijos vadovai, mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai, atsižvelgdami į gimnazijos 

prioritetus, tikslingai tobulino kvalifikaciją, analizavo metodines rekomendacijas, dalijosi gerąja 

patirtimi iš lankytų seminarų, konferencijų, parodų, išklausė ne mažiau 5 dienų kursų.   

 Nuolat buvo teikiama metodinė, pedagoginė, specialioji bei psichologinė pagalba mokiniams, 

tėvams, mokytojams specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo ir auklėjimo klausimais. 

Gimnazija bendradarbiavo  su Vilniaus rajono savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatore, Vilniaus r. socialinių paslaugų centru, Juodšilių seniūnija ir su kitomis institucijomis. 

Gimnazijoje buvo ugdomas mokinių atsparumas neigiamoms įtakoms, socialinių įgūdžių 

formavimas, sveikas gyvenimo būdas, sėkmingai integruojant socialinių įgūdžių ugdymo projektus 

ir programas: „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų“ vartojimo programa – 95% 

mokinių, Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa „Gyvai“ – 100% mokinių, 

„Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai“ bendroji programa – 95% mokinių, „Smurto ir 

patyčių“ prevencijos programa – 95% mokinių. 

https://vrsa.lt/
http://www.valciunugimnazija.lt/
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Per mokslo metus buvo teikiama kompetetinga ir kryptinga logopedinė pagalba mokiniams ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikams, turintiems tam tikrus kalbos ar/ir kalbėjimo sutrikimus (pagal 

direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį). Vaikai su SUP lankė individualius specialiojo pedagogo 

užsiėmimus.  

2021-2022 m.m. gimnazija dirbo be psichologo, todėl kiti gimnazijos specialistai pagal 

galimybes teikė mokytojams dalykininkams ir tėvams informaciją apie vaiko gerovę. 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. 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 

1.1. Užtikrinti 

mokinių pasiekimų 

gerinimo priemonių 

efektyvumą 

įgyvendinant 

„Kokybės krepšelis“ 

projekto veiklas 

(tęstinė užduotis). 

Įgyvendinamas 

parengtas, su 

savivaldybe bei 

NŠA suderintas ir 

direktoriaus 

patvirtintas 

projekto „Kokybės 

krepšelis“ 

gimnazijos 

tobulinimo plano 

patikslinimas. 

Sumažinti mokinių 

mokymosi 

pasiekimų 

skirtumai, 

mokiniams, 

turintiems 

mokymosi 

sunkumų, 

užtikrinta savalaikė 

ir efektyvi pagalba. 

1. Tikslingai 

panaudotos skirtos 

lėšos mokinių 

pasiekimams gerinti.  

2. Įgyvendintos 

daugiau nei 80% 

antriems mokslo 

metams suplanuotos 

projekto veiklos.  

 

1. Tikslingai panaudoti 

projekto „Kokybės 

krepšelis lėšos“ 

(35754,30 Eur), 100% 

5-8 klasių mokinių 

padarė pažangą bent iš 

vieno dalyko, projekto 

įgyvendinimo metu 

pažanga padaryta visose 

vertinimo srityse 

(Mokinių individualios 

pažangos įvertinimas ir 

įsivertinimas, Tamo 

dienynas, Gimnazijos 

veiklos kokybės 

įsivertinimas, 

Gimnazijos veiklos 

tobulinimo ataskaita, 

patvirtinta direktoriaus 

2022-08-23a  įsakymu 

Nr.V-97, Gimnazijos 

veiklos pakartotinio 

rizikos išorinio 

vertinimo 2022-12-08 

ataskaita Nr. A-153 ).  

2. Projekto „Kokybės 

krepšelis“ įgyvendinta 

100% suplanuotos 

veiklos (Gimnazijos 

veiklos tobulinimo 

ataskaita, patvirtinta 

direktoriaus 2022 m. 
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rugpjūčio 23 d. įsakymu 

Nr.V-97.) 

1.2. Pasirengti 

atnaujintų bendrų 

ugdymo programų 

įgyvendinimui. 

Pedagogų ugdymo 

turinio 

atnaujinimui 

kompetencijų 

tobulinimas. 

Parengtas pasirengimo 

Ugdymo turinio 

atnaujinimui 

įgyvendinimo planas. 

Iš kiekvienos 

metodinės grupės ne 

mažiau 50% mokytojų 

dalyvavo ugdymo 

turinio atnaujinimo 

kompetencijų 

tobulinimo 

renginiuose. 

Metodinėse grupėse 

mokytojai aptarė 

atnaujintas visų dalykų 

programas bei 

kompetencijų ir raidos 

aprašus. 

1. Sudaryta 

atnaujinamo ugdymo 

turinio įgyvendinimo 

komanda. (direktoriaus 

2022-06-23 įsakymas 

Nr.V-93). 

2. Parengtas ir 

patvirtintas atnaujinto 

ugdymo turinio 

įgyvendinimo veiksmų 

ir priemonių planas 

(direktoriaus 2022-06-

23 įsakymas Nr.V-93). 

3. 68% gimnazijos 

mokytojų dalyvavo 

ugdymo turinio 

atnaujinimo 

kompetencijų 

tobulinimo renginiuose 

(mokytojų kvalifikacijos 

pažymėjimai). 

 4. Visose metodinėse 

grupėse aptarta visų 

dalykų atnaujintos 

programos bei 

kompetencijų ir raidos 

aprašai (metodinių 

grupių posėdžių 

protokolai). 

1.3. Kurti palankų 

socialinį emocinį 

mikroklimatą 

gimnazijoje, darantį 

įtaką mokinių 

ugdymui(si) ir 

savijautai. 

Daugiau dėmesio 

skiriama pagarbos 

ir pagalbos kultūros 

puoselėjimui, 

bendruomeniškumo 

skatinimui, patyčių 

mažinimui. 

Ugdymo procese 

dažniau taikomi 

aktyvaus ugdymo 

metodai, 

inovatyvios ir 

netradicinės 

priemonės. 

Mokiniai sulaukia 

reikiamos 

mokymosi 

pagalbos, jaučia 

dėmesį sau kaip 

asmenybei, 

objektyviai vertina 

1.Organizuotas 

anketavimas, siekiant 

nustatyti mokinių 

emocinės savijautos 

būklę gimnazijoje. Ne 

mažiau 80% mokinių 

savijauta gimnazijoje 

„gera“ arba „ labai 

gera“. 

2. Ne mažiau 50% 

mokinių dalyvauja 

bent vienoje geros 

savijautos programoje. 

3. Ne mažiau 30% 

mokytojų dalyvauja 

seminaruose apie 

emocinį ir socialinį 

vaikų ugdymą. 

4. Visi mokiniai 

dalyvauja bent vienoje 

1. Organizuotas 

mokinių anketavimas, 

97,1% mokinių 

pažymėjo, kad jų 

savijauta gimnazijoje 

yra „labai gera“ arba 

„gera“ („Mokinių 

emocinės savijautos 

gimnazijoje“ 2022 m. 

gruodžio mėn. tyrimo, 

išvados). 

2. 58,2% mokinių 

dalyvavo geros 

savijautos programoje 

„Afrikos būgnai“ 

(direktoriaus 2022-02-

09 įsakymas Nr.V-15). 

3. 33,3% mokytojų 

dalyvavo kvalifikacijos 

tobulinimo seminare 

„Emocinių 
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gyvenimą 

gimnazijoje.  

prevencinėje 

programoje. 

5. Organizuoti 1-2 

bendruomenės 

renginiai. 

6. Ne mažiau 50% 

mokinių dalyvauja 

dalykų konsultacijose.  

      

kompetencijų 

ugdymas“ (direktoriaus 

2022-12-12 įsakymas 

Nr.P-58). 

4. 100% mokinių 

dalyvavo bent vienoje 

prevencinėje 

programoje: 

„Alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo“, 

„Gyvai“, „Obuolių 

draugai“, „Smurto ir 

patyčių prevencijos“ 

(gimnazijos 2021-2022 

m. veiklos planas, 

patvirtintas 

direktoriaus 2021-08-

30 įsakymu V-76). 

5. Organizuoti renginiai 

gimnazijos 

bendruomenei „Rudens 

šventė“, „Artėja 

Kalėdos...“ 

(direktoriaus 2022-09-

01 įsakymas Nr.V-114, 

2022-12-22 įsakymas 

Nr.V-160). 

6. Apie 70% mokinių 

lanko ilgalaikes dalykų 

konsultacijas 

(direktoriaus 2022-08-

31 įsakymas Nr.V-110, 

registracijos žurnalas 

„Tamo“).  

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos   
 

  

 

3. 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. Parengta ir patvirtinta gimnazijos „Kokybės 

krepšelio“ projekto veiklos tobulinimo ataskaita. 

Gimnazijos „Kokybės krepšelio“ 

projekto veiklos tobulinimo ataskaita 

parengta atsižvelgiant į gimnazijos  

tobulinimo plano įvykdytas veiklas, 

gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 

sukauptas medžiagas bei ataskaitas. 

Gimnazijos bendruomenė supažindinta 

su „Kokybės krepšelio“ projekto veiklos 
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tobulinimo ataskaita, jos aspektais. 

Tikslingai planuojama gimnazijos 

veikla, gerėja pamokų organizavimas 

diferencijuojant ir individualizuojant 

ugdymo procesą (patvirtinta gimnazijos 

direktoriaus 2022-08-23 įsakymu Nr.V-

97). 

3.2. 8 kabinetuose įrengti išmanieji ekranai su 

„Mozabook“ edukacine platforma. Apmokyti 

mokytojai.  

Įdiegta mokinių ir mokytojų interaktyvioji 

informavimo sistema koridoriuose.  

Gimnazija pasirengė galimiems 

iššūkiams, gali tinkamai diegti ir taikyti 

šiuolaikinį ugdymą, naujus mokymo 

metodus.  

Gimnazijoje sudarytos sąlygos 

mokiniams ir mokytojams operatyviai 

gauti informaciją apie gimnazijoje 

vykstančius procesus.   

3.3. Parengta ir supažindinti gimnazijos darbuotojai 

su gimnazijos „Smurto ir priekabiavimo prevencijos“ 

politika. 

Vadovaujama Lietuvos Respublikos 

darbo kodeksu 30 straipsnio 4 dalies 

nuostatomis. 

Nustatyti ir apibrėžti galimi smurto ir 

priekabiavimo atvejai gimnazijos 

darbuotojų ir kitų interesantų tarpe, 

numatytos prevencinės priemonės, 

apibrėžta pranešimų ir skundų gavimo, 

nagrinėjimo ir tyrimo tvarka. 

(patvirtinta gimnazijos direktoriaus 

2022-10-27 įsakymu Nr.V-131). 

 


