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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 2021 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; 1-4 klasių 

mokinių individualios pažangos stebėjimas, svarbesnių darbų kaupimas pradėtas vykdyti atnaujintuose individualios pažangos aplankaluose, 5-

8, I-IV gimnazijos klasių – perkeltas į Microsoft Teams aplinką; klasės valandėlių metu aptariama kiekvieno mokinio asmeninė mokymosi 

pažanga, mokymosi pasiekimų gerinimo galimybės; sudarytos sąlygos mokiniams lankyti konsultacijas, skirtas mokymosi praradimams 

kompensuoti; 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; 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 80,5 proc. 5-8, I-IV gimnazijos klasių mokinių teigia, kad mokytojai su jais aptaria mokymosi pažangą, pataria, 

kaip galėtų geriau mokytis, 93,1 proc. – kad pasiekimų vertinimas ir individualios pažangos stebėjimas jiems yra aiškus, 87,5 proc. – kad 

mokytojų rašomi įvertinimai yra pelnyti. 

5-8, I-IV gimnazijos klasių mokinių tėvų apklausos duomenimis 78,6 proc. tėvų teigia, kad mokytojai su jų vaiku aptaria mokymosi pažangą, 

pataria, kaip galėtų geriau moktis, 89,3 proc. – kad pasiekimų vertinimas jų vaikui yra aiškus, 89,2 proc. – kad mokytojų rašomi įvertinimai yra 

pelnyti. 

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; skatinamas tėvų įtraukimas į ugdymo proceso tobulinimą vykdant apklausas, buriant klasės kolektyvą, organizuojant 

renginius, šventes ir kt.; organizuoti nuotoliniai seminarai gimnazijos mokytojams temomis: „Bendravimas ir bendradarbiavimas su vaikais 

mokykloje: vaikų auklėjimas ir ugdymas su meile ir logika“, „Elgesio sutrikimų turintis mokinys mano klasėje – kaip pasiekti pažangos“, „10 

būdų, kaip efektyviai valdyti klasę, nenaudojant baudimo“, „Efektyvūs mokymo metodai“; 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 83,3 proc. 5-8, I-IV gimnazijos klasių mokinių teigia, kad mokytojai padeda pažinti jų gabumus ir polinkius, 

88,9 proc. – kad yra skatinami bendradarbiauti. 83,9 proc. tėvų teigia, kad jų vaikas padėjo klasės auklėtojui, mokytojui, gimnazijos darbuotojui 

organizuoti klasės / mokyklos renginį. 

Mokytojų apklausos duomenimis 100 proc. mokytojų teigia, kad reguliariai bendrauja su kolegomis, 92,3 proc. – kad dalinasi žiniomis ir gerąja 

patirtimi, 96,1 proc. – kad mokymų, seminarų metu įgytas žinas taiko pamokose. 

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; 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. 

Mokytojų apklausos duomenimis 88,5 proc. mokytojų teigia, kad gimnazijoje sudarytos palankios sąlygos kiekvienam bendruomenės nariui 

rodyti iniciatyvas; 69,5 proc. 5-8, I-IV gimnazijos klasių mokinių teigia, kad gimnazijos bendruomenė palaiko jų teiktus pasiūlymus; 86,8 proc. 

tėvų teigia, kad gimnazijos bendruomenė palaiko glaudų ryšį su tėvais, 73,8 proc. – kad gimnazijos bendruomenė skatina tėvus aktyviai veikti. 

 



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. Tobulinti 

įgyvendinamą mokinių 

individualios pažangos 

stebėjimo ir fiksavimo 

modelį. 

 

Užtikrinamas mokinio 

individualios pažangos 

stebėjimo ir fiksavimo 

procesas. 

1. Atnaujintas gimnazijos Mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarkos aprašas, patvirtintas 

gimnazijos direktoriaus 2018 m. 

rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-492 

(2021 m. III ketvirtis). 

 

2. Atnaujintas Mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 

aptartas ne mažiau kaip 4  gimnazijos 

metodinės tarybos, metodinių grupių 

posėdžių metu, su juo supažindinti 

mokiniai, tėvai (2021 m. III ketvirtis). 

 

3. 1-4 klasių mokinių individualios 

pažangos stebėjimas, svarbesnių 

darbų kaupimas vykdomas 

atnaujintuose individualios pažangos 

aplankaluose, 5-8, I-IV gimnazijos 

klasių –   perkeltas į Microsoft Teams 

aplinką (2021 m. III ketvirtis). 

 

4. Ne mažiau kaip 80 proc. mokytojų 

teigia, kad pasiekimų vertinimas jų 

mokiniams yra aiškus (2021 m. IV 

ketvirtis). 

1. 2021 m. lapkričio 10 d. gimnazijos 

direktoriaus įsakymu Nr. V1-472 

patvirtintas atnaujintas gimnazijos 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 

aprašas. 

 

 

2. Atnaujintas Mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 

aptartas 9 gimnazijos metodinės tarybos, 

metodinių grupių posėdžiuose, su juo 

supažindinti mokiniai, tėvai. 

 

 

3. 1-4 klasių mokinių individualios 

pažangos stebėjimas, svarbesnių darbų 

kaupimas vykdomas atnaujintuose 

individualios pažangos aplankuose, 5-8, I-

IV gimnazijos klasių – perkeltas į 

Microsoft Teams aplinką. 

 

 

4. Mokytojų apklausos duomenimis 100 

proc. mokytojų teigia, kad pasiekimų 

vertinimas jų mokiniams yra aiškus. 

 



 

5. Ne mažiau kaip 85 proc. 1-4 klasių 

mokinių, ne mažiau kaip 80 proc. 5-8, 

I-IV gimnazijos klasių mokinių aiškus 

jų pasiekimų vertinimas (2021 m. IV 

ketvirtis). 

 

6. Ne mažiau kaip 85 proc. 1-4 klasių 

mokinių, ne mažiau kaip 80 proc. 5-8, 

I-IV gimnazijos klasių mokinių aiškus 

jų individualios pažangos stebėjimas 

(2021 m. IV ketvirtis). 

 

5. Mokinių apklausos duomenimis 100 

proc. 1-4 klasių mokinių, 93,1 proc. 5-8, I-

IV gimnazijos klasių mokinių aiškus jų 

pasiekimų vertinimas. 

 

 

6. Mokinių apklausos duomenimis 100 

proc. 1-4 klasių mokinių, 93,1 proc. 5-8, I-

IV gimnazijos klasių mokinių aiškus jų 

individualios pažangos stebėjimas. 

1.2. Inicijuoti ir kartu su 

bendruomene įgyvendinti 

strategijas, užtikrinančias 

gerą mokinių lankomumą.  

 

Kartu su bendruomene 

priimti ir įgyvendinti bendri 

susitarimai, užtikrinantys 

gerą mokinių lankomumą. 

1. Atnaujintas gimnazijos Mokinių 

pamokų lankomumo apskaitos, 

kontrolės ir mokyklos nelankymo 

prevencijos tvarkos aprašas, 

patvirtintas gimnazijos direktoriaus 

2017 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 

V1-683 (2021 m. III ketvirtis). 

 

2. Atnaujintas Mokinių pamokų 

lankomumo apskaitos, kontrolės ir 

mokyklos nelankymo prevencijos 

tvarkos aprašas aptartas gimnazijos 

mokytojų, klasės tėvų, mokinių 

susirinkimų metu (2021 m. III 

ketvirtis). 

 

3. Organizuoti ne mažiau kaip 4 

administracijos posėdžiai rugsėjo – 

gruodžio mėnesiais, kurių metu 

stebima, aptariama mokinių pamokų 

lankomumo apskaita, priimami 

1. 2021 m. rugpjūčio 31 d. gimnazijos 

direktoriaus įsakymu Nr. V1-257 

patvirtintas atnaujintas gimnazijos 

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos, 

kontrolės ir mokyklos nelankymo 

prevencijos tvarkos aprašas. 

 

 

2. Atnaujintas Mokinių pamokų 

lankomumo apskaitos, kontrolės ir 

mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos 

aprašas aptartas 2021 m. rugpjūčio – 

rugsėjo mėnesiais organizuotų gimnazijos 

mokytojų, klasės tėvų, mokinių 

susirinkimų metu. 

 

3. Organizuoti 4 administracijos posėdžiai 

rugsėjo – gruodžio mėnesiais, kurių metu 

stebima, aptariama mokinių pamokų 

lankomumo apskaita, priimami sprendimai 

užtikrinant gerą mokinių lankomumą. 



sprendimai užtikrinant gerą mokinių 

lankomumą (2021 m. III ketvirtis). 

 

4. Mokinių lankomumo apskaitos 

duomenimis ne mažiau kaip 3 proc. 

sumažėjo praleidžiamų pamokų be 

pateisinamos priežasties skaičius 

gimnazijoje (2021 m. IV ketvirtis). 

 

 

 

4. Mokinių lankomumo apskaitos 

duomenimis 3,4 proc. sumažėjo 

praleidžiamų pamokų be pateisinamos 

priežasties skaičius gimnazijoje. 

1.3. Įgyvendinti „Saugios 

elektroninės erdvės 

vaikams kūrimo“ projektą 

gimnazijoje. 

Įgyvendintos projekto 

„Saugios elektroninės 

erdvės kūrimo“ veiklos 

gimnazijoje sutartos 

pasirašytose sutartyse su 

Nacionaline švietimo 

agentūra ir Kauno 

technologijos universitetu. 

1. Įrengti ne mažiau kaip 3 belaidės 

interneto prieigos taškai gimnazijoje. 

Prie belaidžio interneto gali jungtis tik 

automatizuoti naudotojai. (2021 m. I-

IV ketvirčiai). 

 

2. Įgyvendintos visos sutartos projekto 

„Saugios elektroninės erdvės kūrimo“ 

veiklos gimnazijoje (2021 m. I-IV 

ketvirčiai). 

 

3. Ne mažiau kaip 8 proc. mokytojų 

plačiau nei pernai metais ugdymo 

procese naudoja skaitmenines 

mokymo priemones (2021 m. IV 

ketvirtis). 

1. Įrengti 3 belaidės interneto prieigos 

taškai gimnazijoje. Prie belaidžio interneto 

gali jungtis tik automatizuoti naudotojai. 

 

 

 

2. Įgyvendintos visos sutartos projekto 

„Saugios elektroninės erdvės kūrimo“ 

veiklos gimnazijoje. 

 

 

3. 10 proc. mokytojų plačiau nei pernai 

metais ugdymo procese naudoja 

skaitmenines mokymo priemones. 

1.4. Skatinti mokytojų 

profesinį tobulėjimą, 

gerosios patirties sklaidą 

gimnazijoje. 

Skatinamas mokytojų 

profesinis tobulėjimas, 

mokytojai mokosi drauge ir 

vieni iš kitų. 

 

1. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

poreikiai aptarti ne mažiau kaip 4 

gimnazijos metodinės tarybos, 

metodinių grupių posėdžių metu 

(2021 m. I-IV ketvirčiai). 

  

2. Atsižvelgiant į gimnazijos 

prioritetus organizuoti ne mažiau kaip 

1. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

poreikiai aptarti 6 gimnazijos metodinės 

tarybos, metodinių grupių posėdžiuose. 

 

 

 

2. Atsižvelgiant į gimnazijos prioritetus 

organizuoti šie mokymai gimnazijoje 

mokytojams nuotoliniu būdu:  



2 mokymai gimnazijoje mokytojams 

(2021 m. III, IV ketvirčiai).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 100 proc. gimnazijos mokytojų 

dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose gimnazijoje ir už 

gimnazijos ribų (2021 m. I-IV 

ketvirčiai). 

 

4. Kiekvienos Metodinės grupės 

posėdžių metu dalinamasi seminarų 

metu įgyta gerąja patirtimi (2021 m. I-

IV ketvirčiai). 

1. „Bendravimas ir bendradarbiavimas su 

vaikais mokykloje: vaikų auklėjimas ir 

ugdymas su meile ir logika“, 8 akad. val; 

2. ,„Elgesio sutrikimų turintis mokinys 

mano klasėje – kaip pasiekti pažangos“, 8 

akad val.;  

3. „10 būdų, kaip efektyviai valdyti klasę, 

nenaudojant baudimo“, 4 akad. val.; 

4. „Efektyvūs mokymo metodai“, 4 akad. 

val. 

 

3. 100 proc. gimnazijos mokytojų 

dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose gimnazijoje ir už gimnazijos 

ribų. 

 

 

4. Kiekvienos Metodinės grupės posėdžių 

metu dalinamasi seminarų metu įgyta 

gerąja patirtimi. 

 

 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos 

  

 

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. Įgyvendintos centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos švietimo įstaigų, veikiančių Vilniaus rajono 

teritorijoje, ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų 

Reglamentuota priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

grupes organizavimo tvarka, siekiant tenkinti gyventojų poreikį 



ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos 

aprašo nuostatos. 

ugdyti vaikus pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas. 

3.2. Bendradarbiaujant su VŠĮ „Transparency 

International“ įgyvendinta „Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyva“ 

gimnazijoje. 

Įgyvendinta „Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyva“, įtraukiant 

moksleivius į viešųjų sprendimų priėmimą gimnazijoje ir prisidedant 

prie gimnazijos biudžeto paskirstymo. 

3.3. COVID-19 pandemijos valdymas. 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. Įgyvendinamas Eitminiškių gimnazijos sporto salės su 

pagalbinėmis ir mokymo patalpomis projektas, vykdomi statybos 

darbai.  

Kuriama higienos normas atitinkanti ugdymo aplinka.  

 

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.    

 
 


