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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
(Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano kryptys ir svarbiausi rezultatai bei rodikliai) 

Eitminiškių gimnazijos 2020-2022 metų strateginiai tikslai: 

1. Mokinių mokymosi kokybės gerinimas, siekiant kiekvieno mokinio asmenybės brandos, individualios mokymosi pažangos augimo. 

2. Saviraiškaus dalyvavimo gimnazijos gyvenime stiprinimas kuriant saugią, darnią, partneryste grįstą ugdymo(si) aplinką.    

Atsižvelgiant į gimnazijos strateginius tikslus, gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės išvadas bei rekomendacijas, gimnazijos 

bendruomenės pasiūlymus buvo išsikelti šie gimnazijos 2020 metų veiklos plano tikslai: 

1. Siekti mokinio asmeninės brandos, individualios mokymosi pažangos augimo. 

Įgyvendinant šį tikslą ypatingas dėmesys buvo skiriamas mokinių individualios mokymosi pažangos stebėjimo stiprinimui, teikiant pagalbą kiekvienam 

mokiniui pagal poreikius, įdomaus, augančio, keliančio iššūkius ugdymosi (mokymosi) organizavimui ir mokinių mokymosi kokybės gerinimo 

stiprinimo įgyvendinimo stebėsenai: mokiniai buvo įtraukiami į vertinimo ir įsivertinimo veiklas pamokoje; buvo stebimi visų gimnazijos mokinių 

kiekvieno mokomojo dalyko svarbesnių darbų, kontrolinių darbų rezultatai individualios pažangos stebėjimo lapuose, svarbesni darbai kaupiami 

individualios pažangos aplankuose; klasės valandėlių metu aptariama kiekvieno mokinio asmeninė mokymosi pažanga, mokymosi pasiekimų gerinimo 

galimybės; organizuotos apskrito stalo diskusijos tema „Mokinių individualios mokymosi pažangos stebėjimo reikšmė, siekiant nuolatinės ugdymosi 

pažangos“;   su mokiniais, kurių 1-2 mėnesių pasiekimų lygis žemesnis nei numatyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiose programose 

arba jeigu pastebėtas žymus mokymosi pasiekimų pablogėjimas vedami keturšaliai pokalbiai tarp klasės auklėtojo – mokinio – mokytojo – tėvų dėl 

mokymosi pasiekimų gerinimo; vedami signaliniai pusmečių pažymiai, kurie aptariami su mokiniu ir mokytoju; vedami su neigiamus signalinius 

įvertinimus turinčiais 5-8, I-IV gimnazijos klasių mokiniais trišaliai pokalbiai tarp mokinio – mokytojo – tėvų sudarant mokinio pasiekimų gerinimo 

planą; organizuotos tėvų dienos sudarant sąlygas tėvams individualiai bendrauti, konsultuotis su mokomųjų dalykų mokytojais, pagalbos mokiniui 

specialistais, administracijos atstovais; organizuotos su konkrečios klasės ugdymo turiniu susijusios integruotos pamokos, netradicinės pamokos, dienos, 

pamokos netradicinėse erdvėse; susirinkimai su klasėje dirbančiais mokytojais siekiant aptarti mokinių asmeninę pažangą, pasidalinti gerąja patirtimi, 
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aptarti pagalbos teikimą mokiniams; skatinta mokytojų gerosios patirties sklaida stebint kolegų pamokas; gimnazijos administracijos stebėtos ir aptartos 

mokytojų vedamos pamokos, analizuota mokinių, klasių pažangos dinamika, priimti sprendimai tolesniam planavimui. 

Mokinių apklausos duomenimis 87 proc. 5-8, I-IV gimnazijos klasių mokinių teigia, kad mokytojų padedami mokosi įsivertinti savo pažangą, 92 proc 

(8 proc. daugiau nei pernai metais) – kad asmeninės mokymosi pažangos stebėjimas jiems padeda ugdyti atsakomybę už savo mokymąsi, padeda 

įsivertinti, apmąstyti sėkmes ir tobulintinus dalykus ir siekti geresnių mokymosi rezultatų.   

Tėvų apklausos duomenimis 78 proc. tėvų teigia, kad mokytojų padedamas jų vaikas mokosi įsivertinti savo pažangą, 89 proc. – kad patys tėvai yra 

įtraukiami į mokymosi sėkmių aptarimus. 

2. Saviraiškaus dalyvavimo gimnazijos gyvenime stiprinimas.  

Įgyvendinant šį tikslą ypatingas dėmesys buvo skiriamas veiklų, kuriose atsiskleistų mokinių gebėjimai, organizavimui, gimnazijos bendruomenės 

bendruomeniškumo stiprinimui, telkimui nuolatiniam mokymuisi ir asmens tobulėjimui: buvo stengiamasi organizuoti bei įtraukti mokinius į įvairių 

renginių, projektų, akcijų ir kita dalyvavimą, taip pat į dalyvavimą dalykinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose, projektuose, parodose; tariamasi, 

bendraujama ir bendradarbiaujama su gimnazijos savivaldos institucijomis; skatinamas tėvų įtraukimas į ugdymo proceso tobulinimą vykdant apklausas, 

buriant klasės kolektyvą, organizuojant renginius, šventes ir kt.; organizuoti 2 seminarai gimnazijos mokytojams temomis: „Skaitmeninio ugdymo 

sprendimai švietimo įstaigoms: MS Office 365 galimybės“ ir „Praktiniai nuotolinio darbo mokykloje įrankiai“; skatinamas mokytojų dalyvavimas 

kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, nuotoliniuose seminaruose, taip pat dalijimasis seminarų metu įgyta gerąja patirtimi; organizuoti darbuotojų 

(išskyrus mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, darbininkus) veiklos vertinimo metiniai pokalbiai nustatant metines užduotis, siektinus rezultatus 

ir jų vertinimo rodiklius kitiems metams; su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais aptarta praėjusių metų veikla, išskirtos stipriosios, tobulintinos 

sritys bei veiklos galimybės. 

Mokinių apklausos duomenimis 76 proc. mokinių teigia, kad jiems įdomi ir prasminga gimnazijos organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla. 

Tėvų apklausos duomenimis 89 proc. tėvų teigia, kad gimnazijos bendruomenė palaiko glaudų ryšį su tėvais, 83 proc. – kad gimnazijos bendruomenė 

skatina tėvus aktyviai veiklai, 81 proc. – kad įsitraukia į gimnazijos organizuojamas įvairias veiklas.    

3. Saugios, darnios, partneryste grįstos ugdymo(si) aplinkos kūrimas. 

Įgyvendinant šį tikslą dėmesys buvo skiriamas socialinio ir emocinio ugdymo programų siekiant kultūros pokyčių įgyvendinimui; veiklų apie palankaus 

mikroklimato kūrimą organizavimui; gražaus, pozityvaus, kultūringo elgesio skatinimui, viešinimui; tėvų pedagoginio švietimo vykdymui; 

bendradarbiavimo su socialiniais partneriais stiprinimui siekiant užtikrinti vaiko gerovę; bendruomenės lyderystės skatinimui, grįstam pasitikėjimu, 

atsakomybės už iniciatyvas priėmimu, sprendimų įgyvendinimu;  gimnazijos bendruomenės, mokinių psichologinio klimato nustatymo tyrimo atlikimui; 

Eitminiškių gimnazijos sporto salės ir pagalbinių patalpų projekto įgyvendinimui; mokomųjų kabinetų, pagalbos mokiniui specialistų kabinetų įrangos 

atnaujinimui; vadovėlių, grožinės literatūros, mokymo priemonių atnaujinimui. 

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės duomenimis 95 proc. mokytojų teigia, kad gimnazijoje sudarytos palankios sąlygos kiekvienam 

bendruomenės nariui rodyti iniciatyvas, 95 proc. (5 proc. daugiau nei pernai metais) – kad svarbių sprendimų priėmime dalyvauja iniciatyvūs 

bendruomenės nariai; 83 proc. (21 proc. daugiau nei pernai metais) mokinių teigia, kad gimnazijos bendruomenė palaikė jų teiktus pasiūlymus; 89 proc. 

tėvų teigia, kad gimnazijos bendruomenė palaiko glaudų ryšį su tėvais, 83 proc. – kad gimnazijos bendruomenė skatina tėvus aktyviai veikti. 



3 
 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metinės užduotys 

(toliau – užduotys) 

Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1. Stiprinti 

mokytojų gerosios 

patirties sklaidą ir 

kolegialų mokymąsi. 

Organizuojamas mokytojų 

mokymasis. Mokytojai mokosi 

drauge ir vieni iš kitų. Gerėja 

pamokos kokybė. 

1. Per metus organizuoti ne mažiau 

kaip 2 mokymai gimnazijos 

mokytojams (2020 m. III, IV 

ketvirčiai). 

 

 

 

 

 

2. Organizuoti ne mažiau kaip 2 

renginiai / konferencijos / 

metodinės dienos kitų švietimo 

įstaigų mokytojams, mokiniams 

(2020 m. I-IV ketvirčiai). 

 

3. Gimnazijos mokytojų skaityti ne 

mažiau kaip 3 pranešimai kitų 

įstaigų mokytojams (2020 m. I-IV 

ketvirčiai). 

 

 

 

 

 

1. Gimnazijoje organizuoti 2 mokymai gimnazijos 

mokytojams, kurių metu mokytojai turėjo galimybę ne 

tik mokytis vieni iš kitų, bet ir dalintis savo gerąja 

patirtimi. Mokymai organizuoti šiomis temomis: 

1.1. „Skaitmeninio ugdymo sprendimai švietimo 

įstaigoms: MS Office 365 galimybės“, 6 akad. val.; 

1.2. „Praktiniai nuotoliniai darbo mokykloje įrankiai“, 8 

akad. val.  
 

2. Gimnazijoje neorganizuoti ne mažiau kaip 2 renginiai 

/ konferencijos / metodinės dienos kitų švietimo įstaigų 

mokytojams, mokiniams dėl susidariusios situacijos, 

susijusios su koronavirusu, paskelbus ekstremalią 

situaciją Lietuvoje. 

 

3. Gimnazijos mokytojų skaityti 2 pranešimai kitų įstaigų 

mokytojams šiomis temomis: 

3.1. „Skaitymas + šiuolaikinis vaikas = sėkmės 

istorija“ Vilniaus Salininkų gimnazijoje; 

3.2. „Skaitydamas augu, o augdamas 

skaitau“ Respublikinėje pradinių klasių mokytojų 

konferencijoje „Augu su lietuviška pasaka“ Vilniaus 

Simono Daukanto progimnazijoje. 
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4. Gimnazijos administracijos 

stebėta ir aptarta ne mažiau kaip 30 

mokytojų pamokų (2020 I-IV 

ketvirčiai). 

 

5. Ne mažiau kaip 60 proc. 

mokytojų bendradarbiauja 

„Kolega-kolegai“ veikloje (2020 

m. I-IV ketvirčiai). 

 

6. Ne mažiau kaip 50 proc. 

mokytojų bendradarbiauja vedant 

su konkrečios klasės ugdymo 

turiniu susijusias integruotas 

pamokas (2020 m. I-IV ketvirčiai). 

Gimnazijos mokytojų daugiau pranešimų nespėta skaityti 

dėl susidariusios situacijos, susijusios su koronavirusu, 

paskelbus ekstremalią situaciją Lietuvoje. 

 

4. Gimnazijos administracijos stebėta ir aptarta 30 

mokytojų pamokų. 

 

 

 

5. 60 proc. mokytojų, dirbančių 5-8, I-IV gimnazijos 

klasėse, bendradarbiauta „Kolega-kolegai“ veikloje. 

 

 

 

 6. 64 proc. mokytojų bendradarbiauja vedant su 

konkrečios klasės ugdymo turiniu susijusias integruotas 

pamokas.  

1.2. Atnaujinti 

Eitminiškių 

gimnazijos 

internetinę svetainę. 

Atnaujinta Eitminiškių 

gimnazijos internetinė svetainė 

vadovaujantis Bendrųjų 

reikalavimų valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir 

įstaigų interneto svetainėms ir 

mobiliosioms programoms 

aprašu, patvirtinu  Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2018 

m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 

1261. 

1. Atnaujinta Eitminiškių 

gimnazijos internetinė svetainė 

atitinka internetinėms svetainėms 

patvirtintus reikalavimus (2020 m. 

I, II ketvirtis). 

1. Atnaujinta Eitminiškių gimnazijos interneto svetainė 

atitinka internetinėms svetainėms patvirtintus 

reikalavimus.  
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1.3. Parengti mokinių 

asmens duomenų 

tvarkymo taisykles. 

Parengtos mokinių asmens 

duomenų tvarkymo taisyklės. 

1. Parengtos mokinių asmens 

duomenų tvarkymo taisyklės, su 

jomis supažindinti mokiniai, jų 

tėvai (2020 m. I, II ketvirtis). 

1. 2020 m. gruodžio 23 d. gimnazijos direktoriaus 

įsakymu Nr. V1-606 patvirtintos Eitminiškių gimnazijos 

mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės. Taisyklės 

suderintos su gimnazijos Duomenų apsaugos pareigūnu, 

su jomis supažindinti mokiniai, jų tėvai. 

1.4. Įgyvendinti 

Eitminiškių 

gimnazijos sporto 

salės su pagalbinėmis 

ir mokymo 

patalpomis projektą 

vykdant viešųjų 

pirkimų procedūras 

dėl rangos darbų, 

statybos techninės 

priežiūros paslaugų 

pirkimo. 

Įgyvendintos viešųjų pirkimų 

procedūros vykdant 

Eitminiškių gimnazijos sporto 

salės su pagalbinėmis ir 

mokymo patalpomis projektą 

dėl pastato statybos rangos 

darbų atlikimo, statybos 

techninės priežiūros paslaugų 

pirkimo. 

1. Įvykdytos viešųjų pirkimų 

procedūros, pasirašytos sutartys 

patalpų statybos rangos darbų 

atlikimui, statybos techninės 

priežiūros paslaugų pirkimui, 

pradėti statybos darbai (2019 m. II, 

III ketvirtis). 

1. Įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros: 

1.1. 2020 m. spalio 6 d. pasirašyta sutartis Nr. D4-202 / 

R20-6 su UAB „Kaminta“ Eitminiškių gimnazijos sporto 

salės su pagalbinėmis ir mokymo patalpomis, adresu 

Bažnyčios g. 26, Eitminiškių k., Nemenčinės seniūnija, 

15131 Vilniaus r. sav., rekonstravimui ir gyvenamojo 

namo 1A1/M griovimui; 

1.2. 2020 m. spalio 20 d. pasirašyta pirkimo sutartis Nr. 

CPO150431 su MB „LEO.V“ dėl statybos techninės 

priežiūros paslaugų. 

 

2020 m. lapkričio 3 d. pradėti statybos darbai. 

Įgyvendinant Eitminiškių gimnazijos sporto salės su 

pagalbinėmis ir mokymo patalpomis projektą nuo 2020 

m. lapkričio 3 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. suorganizuoti 

3 susirinkimai su rangovu, pastato statybos techniniu 

prižiūrėtoju, projekto vykdymo prižiūrėtoju, steigėju dėl 

vykdomų pastato statybos darbų. 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos 

2.1. Gimnazijoje neorganizuoti ne mažiau kaip 2 renginiai / 

konferencijos / metodinės dienos kitų švietimo įstaigų mokytojams, 

mokiniams.  

 

Gimnazijoje renginiai / konferencijos / metodinės dienos kitų švietimo įstaigų 

mokytojams, mokiniams neorganizuoti dėl pasikeitusių Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nuostatų susidarius situacijai, susijusiai su koronavirusu, paskelbus 

ekstremalią situaciją Lietuvoje. 
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2.2. Gimnazijos mokytojų skaityti ne mažiau kaip 3, o 2 pranešimai kitų 

įstaigų mokytojams. 

Daugiau gimnazijos mokytojų pranešimų kitų įstaigų mokytojams neskaityta  

dėl pasikeitusių Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų susidarius situacijai, 

susijusiai su koronavirusu, paskelbus ekstremalią situaciją Lietuvoje.  

 

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

Užduotys Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu, pasirengta ugdymo 

proceso organizavimui nuotoliniu būdu, priimti bendri susitarimai su 

gimnazijos bendruomene (2020 m. kovo 20 d. gimnazijos direktoriaus 

įsakymu Nr. V1-186 patvirtintos Eitminiškių gimnazijos ugdymo 

proceso organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės). 

Užtikrintas ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu. 

 

3.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

sprendimais, priimti bendri susitarimai su gimnazijos bendruomene dėl 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo proceso organizavimo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. (2020 m. 

rugsėjo 1 d. gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V1-300 patvirtinta 

Eitminiškių gimnazijos ugdymo organizavimo tvarka 2020-2021 m. m.). 

Užtikrintas ugdymo proceso organizavimas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais.  

3.3. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, susijusią dėl koronaviruso, 

operatyviai priimti sprendimai nustačius COVID-19 atvejį gimanzijoje. 

Valdoma situacija ir laiku priimami sprendimai  nustačius COVID-19 atvejį 

gimanzijoje, užtikrinamos saugios ir sveikos ugdymo, darbo sąlygos 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais. 

3.4. Atsižvelgiant į tėvų prašymus, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įsteigta 

papildoma ikimokyklinė  ugdymo grupė Eitminiškių gimnazijos 

Ažulaukės pradinio ugdymo skyriuje.  

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įsteigus papildomą ikimokyklinę ugdymo grupę 

gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriuje patenkinti dalies tėvų 

prašymai dėl ikimokyklinio amžiau vaikų ugdymo gimnazijoje. 

3.5. Atnaujinta Eitminiškių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo 

programa „Darnos lopšys“ (2020 m. gruodžio 23 d. gimnazijos 

direktoriaus įsakymas Nr. V1-605, Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos 2020 m. gruodžio 21 d. raštas Nr. SR-5871 

„Dėl pritarimo ikimokyklinio ugdymo programai“).  

Ikimokyklinis ugdymas įgyvendinamas vadovaujantis atvaujinta Eitminiškių 

gimnazijos ikimokyklinio ugdymo programa „Darnos lopšys“. 
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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 

4.1.    

 


