
PATVIRTINTA 

Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio 

gimnazijos direktoriaus 

2021 m. sausio 4 d. 

įsakymu Nr. V - 1 

 

 

PRITARTA 

Igliaukos Anzelmo Matučio  

gimnazijos tarybos  

2021 m. sausio 4  d. posėdyje 

protokolu Nr. 5-1 

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAV. IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJOS 2021 M. 

 VEIKLOS PLANAS 

 

I. 2020 M.VEIKLOS ANALIZĖ 

 

1. Mokinių kaita mokykloje  

 

Rodikliai 2018 2019 2020 

Klasių komplektų 

skaičius 

14 14 14 

Mokinių skaičius 

mokslo metų pradžioje 

209 201 213 

 

2. Mokinių, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, skaičius 

 

Rodikliai 2018 2019 2020 

Mokinių, turinčių 

specialiuosius ugdymosi 

poreikius, skaičius 

12 15 16 
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3. Mokinių pavėžėjimas 

 

Rodikliai 2018 2019 2020 

Pavežamų mokinių 

skaičius 

142 139 134 

 

Mokiniai, gyvenantys daugiau nei 3km. nuo gimnazijos, pavežami keturiais  mokykliniais autobusais. 

 

4. Socialinę paramą gaunančių mokinių skaičius 

 

Rodikliai 2018 2019 2020 

Nemokamai maitinamų 

mokinių skaičius 

56 49 57 

 

5. Pedagogų kvalifikacija 

 

Kvalifikacinės 

kategorijos 

2018 2019 2020 

Mokytojai 2 3 3 

Vyr. mokytojai 15 17 17 

Mokytojai metodininkai 11 12 12 

Iš viso 28 32 32 

 

6. Kompiuterizavimas 

 

Rodikliai 2018 2019 2020 

IT kabinetas 21 21 21 

Biblioteka 7 4 4 

Mokytojų kambarys 1 1 1 

Administracija 9 9 9 

Kitos patalpos 82 82 97 

Iš viso 120 121 132 
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7. Ugdymo rezultatai 

 

7.1. Vidurinio ugdymo programos baigimo rezultatai 

 

Rodikliai 2018 2019 2020 

Įgijo vidurinį išsilavinimą 92,9% 92,3% 100% 

 

 

7.2. Išlaikytų valstybinių egzaminų dalis nuo visų laikytų valstybinių egzaminų, rezultatai 

 

Rodikliai 2018 2019 2020 

Išlaikytų valstybinių egzaminų skaičius 

(procentais) 

86,9% 90,9% 94,4% 

 

Sėkmingai išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros, anglų k., geografijos, biologijos, informacinių technologijų valstybiniai brandos 

egzaminai.  

7.3. Pagrindinio ugdymo programos baigimo rezultatai 

 

Rodikliai 2018 2019 2020 

Įgijo pagrindinį išsilavinimą 12 19 19 

Iš viso 12 19 19 

 

Pagrindinį išsilavinimą įgijo 19 II gimnazijos klasės mokinių, iš jų 16 toliau tęsia mokymąsi mūsų gimnazijoje.  

7.4. Mokinių konkursų , olimpiadų, varžybų rezultatai. 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Laimėjimas Mokytojas 

1. Mantvydas Samsanavičius II(G) Marijampolės savivaldybės meninio skaitymo konkursas – II vieta G.Giedraitienė 

2. Mokinių komanda III(G) Marijampolės apskrities teisinių žinių konkurse „Temidė“ - I vieta R.Burinskienė 

3. Meida Ardinavičiūtė 8 kl. Marijampolės savivaldybės technologijų olimpiada 7-8 kl.– I vieta A.Čebatorienė 

4. Perlita Zujūtė 6 kl. Lietuvos mokinių esė konkursas „Gimtosios kalbos šaltiniai“ – III 

vieta 

A.Brusokienė 
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  5. Mokinių komanda I-II kl. Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų  mokinių 

tarpmokyklinės( vaikinų) tinklinio varžybos – III vieta 

E.Miklovienė 

 

 

8.Tikslų ir uždavinių įgyvendinimas 

 

 

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

Uždaviniai  Uždavinių įgyvendinimo rodikliai Tobulintini rodikliai 

1.1. Pamokos planavimo 

 tobulinimas 

- Patobulinti ilgalaikiai planai.  

- Iš dalies vykdyta pamokų stebėsena, teiktos rekomendacijos dėl ugdymo 

tobulinimo. 

Susitarimai dėl pamokos 

uždavinių 

 1.2. Ugdymo metodų, užtikrinančių 

savivaldų mokymąsi pamokoje, 

taikymas. 

- 80 proc. mokytojų pamokose naudojo interaktyvias, skaitmenines 

priemones (Mozabook, Eduka, Vyturys, Ema ir kt.). 

- Visi mokytojai pamokas nuotoliniu ugdymo organizavimo būdu vedė 

Teams virtualioje aplinkoje. 

- 75 proc. mokytojų tobulino skaitmeninio raštingumo kompetencijas. 

- 65 proc. mokytojų organizavo atviras, integruotas dalykų pamokas, 

dalinosi patirtimi. 

  

1.3. Individualios pažangos 

įsivertinimo ir pamatavimo 

sistemos tobulinimas kiekybiniu ir 

kokybiniu aspektais 

- Atlikta signalinių pusmečių, pusmečių  mokinių individualios pažangos 

analizė, mokytojų taryboje aptartos pasiekimų gerinimo priemonės, 

pagalbos mokiniui būdai. 

Individualios pažangos 

stebėjimo sistema 

Individualios pažangos 

stebėjimas, analizė mokytojo 

lygmeniu 

2. Tikslas. Mokyklos bendruomenės, kaip besimokančios organizacijos, telkimas. 

Uždaviniai Uždavinių įgyvendinimo  rodikliai  

2.1. Mokymosi su kitais ir kitų 

skatinimas 

- Organizuota „Metodų mugė“. Mokytojai dalinosi patirtimi apie 

naudojamus  aktyvius mokymos(si) metodus. 

- 45 proc. mokytojų stebėjo kolegų vedamas pamokas. 

- Atsižvelgiant į veiklos tobulinimo tikslus, gimnazijos veiklos įsivertinimo 

išvadas, numatyti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai. 

 

2.2. Refleksyvaus 

bendradarbiavimo  

įgyvendinimas 

- Visi mokytojai įsivertino savo veiklą, pateikė įsivertinimo anketas, 

nusimatė kompetencijų  tobulinimo prioritetus. 

- Mokinių taryba teikė siūlymus dėl uniformos patobulinimo, mokinių 

skatinimo formų. 

Tėvų švietimas 
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2.3. Atviros pasauliui gimnazijos 

formavimas 

- Gimnazija dalyvavo programoje „Mokyklos - Europos Parlamento 

ambasadorės“ (MEPA)ir  tapo Europos Parlamento ambasadore 

- Bendradarbiaujant su Vilniaus „Pelėdos“ pradine mokykla įgyvendinamas 

ES finansuojamas projektas „Draugauk. Skaityk ir tobulėk“. 

- Sėkmingai vykdytos ES finansuojamo projekto ‚Kokybės krepšelis“ 

veiklos. 

 

 

 

9. Mokyklos veiklos įsivertinimas. 

 

2020 m. atliktas gimnazijos veiklos  rodiklių 4.1.2. „Lyderystė“, 4.1.3. „Mokyklos savivalda“ įsivertinimas.  

 

Rekomendacijos planavimui: 

4.2.1. Mokinių asmenybės ir socialinė raida 

1. Vykdyti programas, organizuoti renginius  ir kitais būdais skatinti visus bendruomenės narius ugdytis lyderystės gebėjimus. 

2. Siekti, kad mokykloje visi turėtų galimybę ir laisvę rodyti iniciatyvą, prisiimti atsakomybę už iniciatyvas, sprendimus ir jų įgyvendinimą 

3. Suteikti gimnazijos mokinių tėvams pakankamai laisvės rodyti iniciatyvą, prisiimti atsakomybę už iniciatyvas, sprendimus ir jų įgyvendinimą. 

4. Gimnazijos vadovams kasdieniu elgesiu demonstruoti sutartas mokyklos vertybes ir socialinius emocinius gebjimus. 

4.1.3. Mokyklos savivalda 

1. Savivaldos strateginius ir kasdieninius veiklos gerinimo siūlymus argumentuoti, išsamiau išdiskutuoti atskirose mokinių, gimnazijos, tėvų tarybų 

grupėse. 

2. Apie tėvų tarybos sprendimus informuoti tėvų  susirinkimuose, viešinti gimnazijos internetiniame puslapyje. 
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II. PRIORITETAS 2021 m. 

 

ŠIUOLAIKIŠKOS GIMNAZIJOS KŪRIMAS ĮGYVENDINANT GEROS MOKYKLOS KONCEPCIJOS NUOSTATAS 

 

III. 2021 M. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS  

 

 

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

Uždavinys Priemonės Vykdytojai  Laikas Rezultatų rodikliai 

1.1. Gerinti pamokos 

kokybę, stiprinant 

mokytojų 

kompetencijas 

 

1.1.1. Mokymai mokytojams apie 

savivaldų ugdymąsi ir vertinimą. 

(12 val.) 

 

Administracija 2021 m.  

sausio – kovo mėn. 

 

60 proc, mokytojų pamokose taikys 

savivaldaus mokymosi būdus 

8 kl.  matematikos NMPP  mokinių 

žemesniųjų pasiekimų grupei priklausys ne 

daugiau kaip 40 proc.  

Lietuvių k. ir literatūros VBE 23 proc. 

abiturientų pasieks pagrindinį lygį 

5-8 kl. mokinių pažangumas bus 95 proc 

1.1.2. Pamokų stebėjimas, 

orientuotas į tobulintinų aspektų 

identifikavimą ir mokytojų  

konsultavimą  

(priežiūros plano sudarymas) 

Administracija 

Mokytojai 

2021 m.  

 

Administracija stebi ne mažiau kaip 2 

kiekvieno mokytojo pamokas. 

2020-2021 m. m. 5-8 kl. mokinių 

pažangumo rodiklis pagerės iki 95 proc. 

1.1.3. Dalijimasis pamokų planais 

debesų kompiuterijos pagalba 

(kiekviena metodinė grupė 1k.per 

mėnesį) 

 

Metodinės 

grupės 

Mokytojai 

2021 m. 75 proc. mokytojų dalijasi pamokų planais 

debesų kompiuterijos pagalba. 

1.1.4. Susitarimas dėl pamokos 

uždavinių formulavimo. 

 

Administracija 

Metodinės 

grupės 

2021 m.  

 

Kokybiškai organizuojamas pamokos 

planavimas. 

1.1.5. Interaktyvių ir skaitmeninių 

mokymo priemonių naudojimo 

užtikrinimas 

Administracija 

 

2021 m.  80 proc. mokytojų pamokose taiko 

skaitmenines mokymo priemones. 

1.1.5. Įvairių dalykų tiriamųjų 

darbų vykdymas 

Administracija 

Mokytojai 

2021 m. 60 proc. pamokose vyrauja savivaldaus 

mokymosi metodai 
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1.1.6.Atvirų pamokų 

organizavimas, dalijimasis 

patirtimi 

Administracija 

Mokytojai 

2021 m. Kiekvienas mokytojas suorganizuoja po 1 

atvirą pamoką, stebi 2-3 kolegų pamokas. 

 1.2.2. Mokymai mokytojams 

„Refleksija pamokoje“ (40 val.) 

Administracija 2021 m.  

spalis - gruodis 

70 proc.  mokytojų  organizuoja refleksiją 

pamokos metu.  

1.2. Siekti mokinio 

pažangos, atsižvelgiant 

į kiekvieno 

individualius 

poreikius. 

1.2.1. Mokinių  įsivertinimo 

sistemos tobulinimas 

Darbo grupė 2021 m. balandis 

 

Patobulinta individualios pažangos 

įsivertinimo sistema. 

80 proc. mokinių įsivertina savo pažangą, 

aptaria ją su mokytoju. 

1.2.2.Matematikos mokymai „Play 

Math“ mokiniams ir mokytojams. 

Administracija 2021 m.  

spalis - gruodis 

4 kl. matematikos NMPP 20 proc. mokinių 

pasieks pagrindinį lygmenį  

1.2.3. Kokybinė individualios 

pažangos analizė mokytojo ir 

administracijos lygmeniu  

Administracija 

Mokytojai 

2021 m. Kartą per 2 mėn. mokinių pažanga aptariama 

mokytojų taryboje, individuliai su mokytoju. 

1.2.4. Vertinimo kriterijų 

pamokoje aiškumo užtikrinimas 

 

Mokytojai 2021 m. 80 proc. mokytojų pamokose aiškiai nusako 

vertinimo kriterijus. 

2021 m. 5-8 kl. mokinių pažangumo rodiklis 

pagerės iki 95 proc. 

1.2.5. Dalykų konsultacijų pagal 

mokinių poreikius organizavimas. 

Administracija 2021 m. Skirtos visų dalykų (išskyrus dorinį ugd., 

menus, technologijas, fizinį ugd.) 

konsultacijos. 

1.2.6. Ugdymo organizavimas 

kitose aplinkose – 

“Pamokos be sienų“ 

Mokytojai 

Administracija 

2021 m. 100 proc. mokinių dalyvauja 1-2 

edukacijose per mokslo metus. 

1.2.7. „Penkiasdešimties 

dešimtukų klubo“ sukūrimas 

Darbo grupė 2021 m. kovas Daugėja (2 proc.) mokinių besimokančių 

labai gerai. 

1.4.4.  Mokinių kūrybiškumo 

skatinimas (Mokinių tapybos, 

fotografijos, technologijų darbų 

eksponavimas ) 

Mokytojai 2021 m. Suorganizuotos 3 parodos ir 3 renginiai. 

Tenkinami mokinių saviraiškos poreikiai 

 

1.4.5. Ugdymo karjerai veiklų 

organizavimas (susitikimai su 

alumnais, diskusijos, mokymai) 

Ugdymo 

karjerai 

koordinatorius 

 

2021 m. 

 

Aukštosiose mokyklose studijuoja 25 proc. 

baigusių abiturientų. 
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2.Tikslas. Atviros ir patrauklios gimnazijos įvaizdžio stiprinimas 

2.1.Atnaujinti 

edukacines aplinkas, 

jas pritaikant ugdymo 

procese. 

 

2.1.1. Kabinetų modernizavimas 

(gamtos mokslų, užsienio k. 

klasės, informacinių technologijų 

kab.) 

Administracija 2021 m.  2021 m. gerės gamtos mokslų NMPP 

rezultatai ( 1 grupei priskirta ne daugiau kaip 

13 proc. mokinių) 

5-6 kl. mokinių gamtos ir žmogaus pažymių 

vidurkis – 6,8 ( buvo 6,7),  

7-10 kl. mokinių biologijos pažymių 

vidurkis – 7,4 ( buvo 7,25); 

2.1.2. Bibliotekos atnaujinimas 

 (sukuriama skaityklos erdvė, 

papildytas knygų fondas ) 

Administracija 2021 m.  Gerės mokinių  skaitymo NMPP rezultatai. 

4 kl. NMPP skaitymo taškų vidurkis bus 56 

proc. (buvo 54,9 proc.) 

2.2. Skatinti 

bendruomenės 

bendradarbiavimą 

 

2.2.1. Apskrito stalo diskusijos 

planuojant ir tobulinant gimnazijos 

veiklą 

Administracija 

Mokytojai 

2021 m. Gimnazijos veiklos planavimas ir 

tobulinimas įtraukiant bendruomenę 

2.2.2. Tėvų tarybos veiklos 

aktyvinimas. 

Administracija 

Mokytojai 

2021 m. Tėvų dalyvavimas tobulinant gimnazijos 

veiklą, mokinių pasiekimus 

2.2.3. Tėvų švietimas (mokymai, 

paskaitos, konsultavimas) 

Administracija 2021 m. Stiprinamas bendradarbiavimas su tėvais 

sprendžiant ugdymosi, elgesio ir kt 

problemas 

2.2.4. Mokinių tarybos veiklos 

palaikymas 

Mokinių tarybos 

koordinatorė 

2021 m. Skatinamas mokinių iniciatyvumas, įtrauktis 

į gimnazijos veiklos organizavimą ir 

tobulinimą 

2.3. Atviros pasauliui 

gimnazijos formavimas 

2.3.1.Gimnazijos internetinės 

svetainės atnaujinimas  

Administracija  

 

2021 m.  Šiuolaikiška, informatyvi internetinė 

svetainė 

2.3.2. Savanorystės galimybių 

paieška ir atlikimo užtikrinimas 

Administracija  

Mokinių taryba 

2021 m. Ugdomas mokinių pilietinis ir socialinis 

sąmoningumas 

2.3.3. Projektų ir renginių su 

socialiniais partneriais vykdymas 

( programos parengimas) 

Administracija 

Mokytojai 

2021 m. Plėtojamas mokinių kūrybiškumas, 

saviraiška, ugdomi bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžiai 

2.3.4. Šeimų dienos organizavimas Darbo grupė 2021 m. Tobulinamas bendradarbiavimas su tėvais 

2.3.5. Tarptautinių projektų 

organizavimas 

 

Mokytojai 2021 m. Tarpkultūrinis bendradarbiavimas 
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IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Gimnazijos  veiklos  planas  konkretinamas  gimnazijos  tarybos,  mokytojų tarybos,  metodinės  tarybos,  metodinių grupių, komisijų ir 

darbo grupių, specialistų planuose. 

 2. Veiklos plano įgyvendinimą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

 3. Veiklos plano priežiūrą vykdo gimnazijos direktorius. 

 4. Už veiklos plano vykdymą atsiskaitoma gimnazijos savivaldos institucijoms. 

 

 

_______________________________________________ 


