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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Strateginio plano tikslas. 

Užtikrinti ugdymo kokybę gerinant mokymo(si) sąlygas, pasiekimus bei švietimo paslaugų 

prieinamumą ir tęstinumą. 

Veiklos plane numatyti tikslai 2022 m.: 

1. Mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimas, tobulinant ugdymo kokybę. 

2. Atviros ir patrauklios gimnazijos įvaizdžio stiprinimas. 

I. Svarbiausi 2022 m. veiklos rezultatai ir rodikliai: 

1. Padidėjo mokinių skaičius: 2021 m.  – 227, 2022 m.  – 237. 

2. 2022 m. baigtas įgyvendinti Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas 

„Kokybės krepšelis“. Spalio 21-23 d. NŠA atliko pakartotinį gimnazijos rizikos išorinį vertinimą, 

kurio tikslas įvertinti kokybės krepšelį gavusios mokyklos padarytą pažangą. 

Išvados: vertintojai nustatė, kad projekto įgyvendinimo metu pažanga padaryta visose 

vertinimo srityse; 1. Rezultatai, 2. Pagalba mokiniui, 3. Ugdymo(si) procesas. 

Šešių veiklos kokybės rizikos vertinimo rodiklių įvertinimas pagerėjo iš 2 lygio į 3 lygį: 

Gimnazija tinkamai formuoja vertybines nuostatas, mokoma bendrauti, bendradarbiauti ir 

prisiimti atsakomybę, dalyvauti bendrose veiklose, renginiuose. Pagerėjo mokinių individualios 

pažangos planavimas, stebėjimas, mokinių pažanga ir pasiekimai. Mokyklos vizija ir veikla gerai 

orientuota į švietimui kylančius ateities iššūkius, įtraukiojo ugdymo kultūros kūrimą. Sudaromos 

tinkamos sąlygos prasmingai integracijai, mokiniai turi geras galimybes patirti skirtingus 

ugdymosi būdus ir formas, išbandyti įvairias veiklas. Tradicinių pamokų sumažėjo 43,48 proc. ir 

daugiau kaip 4 kartus padaugėjo pagal šiuolaikinio ugdymosi paradigmą organizuotų pamokų ir 

neformaliojo švietimo užsiėmimų. 

Tobulintinas gimnazijos veiklos rodiklis – (Įsi)vertinimas ugdymui. 

3. Metinis 5-8 klasių mokinių pažangumas – 98,6 proc. (2021 m. – 87,4 proc.). Padaugėjo 

mokinių, kurie mokosi aukštesniuoju pasiekimų lygiu – viso 8,7 proc. (planuota 8 proc.) 

4. Pagerėjo mokinių NMPP rezultatai : lyginant 2021 ir 2022 m. 8 kl. mokinių skaitymo 

surinktų taškų vidurkis padidėjo nuo 61,6 iki 67,7 proc., gamtos mokslų – (60,7 proc.) taškų 

vidurkis didesnis už savivaldybės (53,7 proc.) ir šalies (50,8 proc.). Matematikos rezultatai 

žemesni nei 2021 m. (37,1 proc.). 

5. Pagerėjo PUPP rezultatai: lietuvių kalbos ir literatūros PUPP 2021 m. surinktų taškų 

vidurkis padidėjo nuo 42,2 (2021m .) iki 47,8 proc. (2022 m.). Matematikos surinktų taškų 

vidurkis 2021 m. – 12,6 proc., 2022 m. – 14,2 proc. 

6. 2022 m. abiturientai  išlaikė 100 proc. pasirinktų  valstybinių  brandos  egzaminų  

(2021 m. – 97,3 proc.).  Gautas 1 šimtukas iš lietuvių kalbos ir literatūros VBE. 2022 m. mokinių 

pasiekimai (VBE) buvo 53,5 ir geresni nei šalies (49,1) ir savivaldybės (52,2). 

7. 33 proc. gimnazijos mokinių aktyviai dalyvavo respublikiniuose, Marijampolės 

savivaldybės konkursuose,  olimpiadose. 16 mokinių tapo olimpiadų, konkursų prizininkais. 

Istorijos olimpiadoje užimta I vieta, meninio skaitymo konkurse II ir III vieta, raštingiausio 



mokinio (5-8 kl.) konkurse – II ir III vieta, Lietuvos kaimo vietovių zoninėse kvadrato varžybose 

– III vieta, Marijampolės apskrities teisinių žinių konkurse „Temidė“ – III vieta. 

8. Visi mokiniai turėjo  galimybę pasirinkti neformalias veiklas. Vykdyta neformaliojo 

ugdymo veiklų poreikio apklausa, atsižvelgiant į rezultatus praplėsta pasiūla. 2022 m. pradėti 

organizuoti du nauji būreliai – „ Jaunasis tyrinėtojas“, Žurnalistų studija. Sudarytos galimybės 

gimnazijoje organizuoti  Marijampolės kūrybos centro („Pažink savo kraštą“), sporto centro 

būrelius (stalo tenisas 1-4 kl.) 

9. Mokiniai skatinami džiaugtis savo ir kitų darbais, pasiekimais bei pažanga. 

Organizuotos 4 personalinės mokinių kūrybinių darbų parodos (fotografijų, tapybos darbų) 

gimnazijoje, Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje, Igliaukos bibliotekoje. 

10. Kryptingai tobulinamos mokytų kompetencijos. Inicijuoti 40 val. mokymai 

mokytojams „Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas klasėje“.  Mokytojai susipažino 

su ugdymosi proceso kasdieninės ir etapinės refleksijos svarba, nauda ir  jos įgyvendinimui  

patogiais įrankiais, su duomenų analizės bazinėmis sąvokomis, pokyčių vadybos pagrindais.  

11. Gimnazijoje (mokytojų taryba) susitarta dėl Geros pamokos požymių, ugdymo turinio 

atnaujinimo diegimo (UTA darbo grupė), įtraukiojo ugdymo diegimo,  mokinių individualios 

pažangos stebėsenos tobulinimo (atnaujintas individualios pažangos stebėsenos tvarkos aprašas). 

12. Veiksmingai organizuojamas kolegialus bendradarbiavimas. Organizuota metodinė 

diena, atviros dalykų pamokos ( iš viso 32). Mokytojai dalinosi patirtimi apie taikomus ugdymo 

būdus, skaitmeninių įrankių naudojimą, mokinių pasiekimų vertinimą. 

13. Kryptingai organizuotas mokinių ugdymas karjerai. Vyko 13 susitikimų su įvairių 

profesijų, universitetų atstovais, kurie supažindino mokinius su profesijomis, studijų 

programomis. (MPRC, Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centras, Marijampolės 

priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Vilniaus dizaino kolegija, LSU, Vilniaus universitetu ir kt.). 

Birželio mėn. organizuota Karjeros diena. Ugdymo karjerai koordinatorius teikė grupines ir 

individualias konsultacijas, padėjo sudaryti ugdymo karjerai planus. 

14. Organizuota projektinių darbų pristatymo konferencija “Tyrinėk. Atrask. Pažink“. 

Mokiniai pristatė  11 pranešimų. 

15. Visi mokiniai dalyvavo 1-2 edukacijose kitose aplinkose ( Marijampolės STEAM 

centras, Kauno švietimo istorijos muziejus, Žuvinto biosferos rezervatas, Kauno Akvakultūros 

centras. VŠĮ Karo paveldo centras irk t.). 

II. Atviros ir patrauklios gimnazijos įvaizdžio stiprinimas. 
1. Modernizuotas informacinių technologijų kabinetas, atnaujintas švietimo pagalbos 

specialistų, lietuvių kalbos kabinetas. 

2. Siekiant stiprinti lyderystės kultūrą, aktyvinant savivaldos organizacijų veiklą 

gimnazijos bendruomenė sukūrė gimnazijos viziją – Demokratiška, šiuolaikiška, atvira mokykla 

kiekvienam. Mokinių taryba organizavo renginius: Judumo savaitė, Mokytojų diena, teminė 

savaitė. 

3.  Sėkmingai  įgyvendintas  Marijampolės   savivaldybės  dalyvaujamojo  biudžeto 

projektas - įrengta laisvalaikio erdvė mokiniams. Projektu buvo siekiama skatinti mokinių 

bendruomeniškumą ir įsitraukimą į viešųjų sprendimų priėmimą. Gimnazijos bendruomenei 

svarbių idėjų įgyvendinimui skirta 1500 eurų. Mokiniai iš viso pristatė 6  idėjas.  

4. Gimnazijoje skatinama savanorystė. Organizuota „Jaunųjų savanorių veikla“ (vienišų 

senelių lankymas, apleistų kapų priežiūra ir kt.). 

5. Vyko  renginiai  su  socialiniais  partneriais: projektas  „Krepšinio  inkubatorius“, 

susitikimas su Mykolo Romerio universiteto, VU atstovais, Marijampolės profesiniu rengimo 

centru, parodos Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje, vaikų vasaros poilsio 

stovykla „ Draugystės vasara“. 

 6. 2022 m. parengtas  Erasmus  KA1 projektas „Mokykla  kiekvienam“.  Rugpjūčio 

mėn.  gimnazijos penkių pedagogų grupė vyko į mobilumą Kroatijoje, kurio metu tobulino 

kompetencijas ugdant specialiųjų poreikių mokinius. Mokymuose dalyvavo mokytojai net iš 14 

šalių (Suomijos, Italijos, Kipro, Portugalijos, Belgijos ir kt.). Projektui įgyvendinti skirtos lėšos – 

23827 eurų. 



 

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. Siekti ugdymo 

kokybės, užtikrinti 

kiekvieno mokinio 

pažangą ir 

pasiekimus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Užtikrinti 

ugdymo turinio 

atnaujinimo (toliau 

– UTA) diegimą 

įstaigoje.  

 

Egzaminų 

neišlaikiusių 

abiturientų 

procentas neviršija 

šalies abiturientų 

neišlaikiusių VBE 

procento. 

 

Atskirų dalykų 

VBE rezultatai ne 

žemesni nei šalies 

abiturientų 

rezultatų vidurkis. 

 

 

 

 

 

PUPP  rezultatai ne 

žemesni nei šalies 

rezultatų vidurkis. 

 

 

 

 

Sudaryta UTA 

įgyvendinimo ir 

koordinavimo 

grupė.  

 

Iki 2022-05-01 

parengtas įstaigos 

pasirengimo UTA 

diegimui veiksmų 

planas.  

 

Neišlaikiusių 

abiturientų 

procentas.   

 

 

 

 

 

Atskirų dalykų 

rezultatų 

vidurkiai.  

 

 

 

 

 

 

 

Atskirų dalykų 

rezultatų 

vidurkiai.  

 

 

 

 

Įgyvendinta/ 

neįgyvendinta 

 

 

 

Įgyvendinta/ 

neįgyvendinta 

 

Įvykdyta 100 proc. 

VBE išlaikyti 100 proc. 

( Šalyje neišlaikyta 10,5 proc.) 

 

 

 

 

 

Atskirų dalykų rezultatų 

vidurkiai (proc.) : 

Anglų k.  – 59,5 ( šalies 60,5) 

Matematika –  32,7 (šalies 24,2) 

Lietuvių k. ir literatūra - 69,89  

(šalies 48,28) 

Istorija – 57,17 (šalies 48,03) 

Geografija – 54 (šalies 51,03) 

Biologija – 31,25 (šalies 46,14) 

Įvykdyta 70 proc.  

Atskirų dalykų rezultatų 

vidurkiai (proc.): 

Lietuvių k. ir literatūra  – 6,72 

(šalies 6,35) 

Matematika  – 3,6 (šalies 4,2) 

 

 

Įgyvendinta. 

Sudaryta UTA įgyvendinimo ir 

koordinavimo grupė.  

 (Direktoriaus 2022 m. kovo 25 d. 

įsakymas Nr. V-28). 

 Įgyvendinta. 

Parengtas  pasirengimo UTA 

diegimui veiksmų planas.  

 (Direktoriaus 2022 m. gegužės 4 

d. įsakymas Nr. V – 50). 

 

 



 
Iki 2022-12-31 

plane numatytos 

veiklos 

įgyvendintos 100 

proc. 

Įgyvendintos 

veiklos 

procentais. 

 

 

 Įgyvendinta 100 proc. 

 Atlikta situacijos analizė, 

mokytojai supažindinti su 

atnaujintomis ugdymo 

programomis,  numatytas  

kompetencijų tobulinimo 

poreikis, įsigyta skaitmeninės 

įrangos, priemonių, užtikrinama 

savalaikė komunikacija su 

gimnazijos bendruomene. 

1.3. Skatinti 

gimnazijos 

bendruomenės 

bendravimą ir 

bendradarbiavimą. 

Tėvų įtraukimas į 

gimnazijos veiklą 

Glaudus 

bendradarbiavimas 

su vietos 

bendruomene, 

socialiniais 

partneriais. 

Atnaujinta tėvų 

taryba,  

suorganizuoti ne 

mažiau nei 2 

susitikimai 

Susitarta dėl 

gimnazijos 

vizijos, vertybių. 

Parengtas ir 

įgyvendintas  

(90 proc.) 

bendradarbiavimo 

su socialiniais 

partneriais planas. 

 Atnaujinta tėvų taryba 

 Organizuotas 1 susitikimas 

  Susitarta dėl gimnazijos 

vizijos 

  Parengtas ir įgyvendintas 

bendradarbiavimo su 

socialiniais partneriais planas  

(90 proc.) 

1.4. Didinti DVS 

„Kontora“ 

naudojimą įstaigos 

veikloje. 

Tinkamai pasirašyti 

siunčiami 

dokumentai kitoms 

įstaigoms 

 

Darbuotojų 

prašymų, parengtų 

įrašo forma, DVS 

„Kontora“ 

priemonėmis ne 

mažiau 80 proc. 

 

Sutartys ir teisės 

aktai pasirašomi 

vieną kartą 

Įgyvendinta/ 

neįgyvendinta 

 

 

 

Parengtų 

dokumentų dalis 

procentais. 

 

 

 

 

Įgyvendinta/ 

neįgyvendinta 

Įgyvendinta 

 

 

 

 

Rengiamų dokumentų dalis, 

parengta DVS „Kontora“ 

priemonėmis, – 90 proc. 

 

 

 

 

Įgyvendinta 

1.5. Užtikrinti 

reikalavimus 

atitinkančią įstaigos 

interneto svetainę. 

Iki rugsėjo 1 d. 

sukurta/atnaujinta 

internetinė svetainė 

atitinka bendrųjų 

reikalavimų 

valstybės ir 

savivaldybių 

institucijų ir įstaigų 

interneto 

svetainėms aprašą.  

 

Nuolat sudaromos 

sąlygos visuomenei 

gauti visą viešą 

Įgyvendinta/ 

neįgyvendinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinta/ 

neįgyvendinta 

Įgyvendinta 79 proc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinta 



informaciją apie 

įstaigoje teikiamas 

paslaugas, 

užtikrinant jų 

veiksmingumą, 

pateikiamos 

informacijos 

aktualumą, 

patikimumą, 

paieškos galimybes 

ir reguliarų 

informacijos 

atnaujinimą.  

 

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. Įgyvendintas dalyvaujamojo biudžeto 

projektas 

Parengtos dalyvaujamojo biudžeto taisyklės 

Organizuoti mokinių idėjų pristatymai 

Įrengta poilsio erdvė mokiniams (atliktas remontas, 

įsigyti stalai, sėdmaišiai) 

3.2. Inicijuotas „Erasmus“ akreditacijos 

paraiškos parengimas 

Užtikrinamos  galimybės organizuoti mobilumus 

visą programos laikotarpį 

 (Ilgalaikė vizija, finansavimas) gerinant mokymosi 

ir mokymo kokybę. 

Skatinama  įtrauktis, įvairovė, skaitmeninis 

švietimas.  

 

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.    

4.2.    

 


