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MARIJAMPOLĖS SAV. IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJOS 2022 M. 

 VEIKLOS PLANAS 

 

I. 2021 M.VEIKLOS ANALIZĖ 

 

1. Mokinių kaita mokykloje  

 

Rodikliai 2019 2020 2021 

Klasių komplektų 

skaičius 

14 14 14 

Mokinių skaičius 

mokslo metų pradžioje 

201 213 227 

 

2. Mokinių, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, skaičius 

 

Rodikliai 2019 2020 2021 

Mokinių, turinčių 

specialiuosius ugdymosi 

poreikius, skaičius 

15 16 17 
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3. Mokinių pavėžėjimas 

 

Rodikliai 2019 2020 2021 

Pavežamų mokinių 

skaičius 

139 134 155 

 

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

 

4. Socialinę paramą gaunančių mokinių skaičius 

 

Rodikliai 2019 2020 2021 

Nemokamai maitinamų 

mokinių skaičius 

49 57 54 

 

5. Pedagogų kvalifikacija 

 

Kvalifikacinės 

kategorijos 

2019 2020 2021 

Mokytojai 3 3 3 

Vyr. mokytojai 17 17 16 

Mokytojai metodininkai 12 12 13 

Iš viso 32 32 32 

 

6. Kompiuterizavimas 

 

Rodikliai 2019 2020 2021 

Iš viso 121 132 152 

 

7. Ugdymo rezultatai 
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7.1. Vidurinio ugdymo programos baigimo rezultatai 

 

Rodikliai 2019 2020 2021 

Įgijo vidurinį išsilavinimą 92,3% 100% 100% 

 

 

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

 

Rodikliai 2019 2020 2021 

Išlaikytų valstybinių egzaminų 

skaičius (procentais) 

90,9% 94,4% 97,3% 

 

7.3. Pagrindinio ugdymo programos baigimo rezultatai 

 

Rodikliai 2019 2020 2021 

Įgijo pagrindinį išsilavinimą 19 19 14 

Iš viso 19 19 14 

 

Pagrindinį išsilavinimą įgijo 14 II gimnazijos klasės mokinių, iš jų 12 toliau tęsia mokymąsi mūsų gimnazijoje.  

7.4. Mokinių konkursų , olimpiadų, varžybų rezultatai. 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Laimėjimas Mokytojas 

1. Gustė Žarnauskaitė 6 kl. Marijampolės savivaldybės 5-8 kl. biologijos olimpiada  – I vieta J.Meškelevičienė 

2. Viktorija Vanagaitė I(G) Marijampolės savivaldybės 11 kl. biologijos olimpiada – III vieta I. Prajarienė 

3. Mokinių komanda III(G) Marijampolės apskrities teisinių žinių konkursas „Temidė“ - II vieta R.Burinskienė 

4. Kamilė Sajūtė III(G) Marijampolės savivaldybės 11 kl. mokinių anglų kalbos olimpiada – III vieta O.Žebrauskienė 

5 Mantvydas Samsanavičius III(G) Marijampolės savivaldybės istorijos olimpiada – III vieta R.Burinskienė 

6. Meida Ardinavičiūtė 8 kl. Jono Totoraičio vardo istorijos olimpiada 5-8 kl.– III vieta R.Burinskienė 

7. Goda Arcikauskaitė 5 kl. Jono Totoraičio vardo istorijos olimpiada 5-8 kl.– III vieta R.Burinskienė 

8. Mantvydas Samsanavičius III(G) Marijampolės savivaldybės meninio skaitymo konkursas – II vieta A.Brusokienė 

9. Mantvydas Samsanavičius III(G) Lietuvos 9-12 kl. mokinių filosofijos olimpiada I turas - laureatas A.Brusokienė 

  10. Viktorija Jaškauskaitė III(G) Marijampolės savivaldybės dailės olimpiada – III vieta A.Čebatorienė 
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8.Tikslų ir uždavinių įgyvendinimas 

 

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

Uždaviniai  Uždavinių įgyvendinimo rodikliai Tobulintini rodikliai 

1.1. Gerinti pamokos kokybę, 

stiprinant mokytojų kompetencijas 

 

- Mokymai mokytojams apie savivaldų ugdymąsi ir vertinimą. (12 val.) 

- Iš dalies vykdyta pamokų stebėsena, teiktos rekomendacijos dėl ugdymo 

tobulinimo. 

- 8 kl.  matematikos NMPP  mokinių surinktų taškų vidurkis 21,8  

( žemesnių pasiekimų grupei priklauso 38 proc. mok ) 

- 95 proc. mokytojų pamokose taikė skaitmenines ir interaktyvias mokymo 

priemones (iš stebėtų pamokų). 

- Lietuvių k. ir literatūros VBE 25 proc. abiturientų pasiekė pagrindinį 

lygį.(planuota 23 proc.) 

- Suorganizuota ir pravesta 17 atvirų, 51 integruota pamoka. 

5-8 kl. mokinių pažangumo 

rodiklis bus 95 proc.  

(2020  m. buvo 94 proc.) 

 

 1.2. Siekti mokinio pažangos, 

atsižvelgiant į kiekvieno 

individualius poreikius. 

- Matematikos mokymai „Play Math“ mokiniams ir mokytojams. ( 1- 4 kl.) 

- 4 kl. matematikos NMPP surinktų taškų vidurkis – 61,2 proc. 36 proc. 

mokinių pasiekė pagrindinį lygmenį.  

- Kartą per pusmetį  mokinių pažanga aptarta VGK, mokytojų taryboje. 

- Skirtos visų dalykų (išskyrus dorinį ugd., menus, technologijas, fizinį 

ugd.) konsultacijos mokymosi praradimams kompensuoti. 

- Sukurtas „Penkiasdešimties dešimtukų“ klubas, parengti nuostatai. 

- Tenkinant mokinių saviraiškos poreikius suorganizuotos 3 parodos, 3 

renginiai. (fotografijų, dailės darbų) 

- Aukštosiose mokyklose studijuoja 23 proc. baigusių abiturientų. 

- Visi mokiniai dalyvavo 1-2 edukacijose kitose aplinkose  – 

“Pamokos be sienų“ per mokslo metus. 

 Kokybinė individualios 

pažangos stebėsena. 

2. Tikslas. Atviros ir patrauklios gimnazijos įvaizdžio stiprinimas 

Uždaviniai Uždavinių įgyvendinimo  rodikliai  

2.1. Atnaujinti edukacines aplinkas, 

jas pritaikant ugdymo procese. 

 

- Modernizuotas gamtos mokslų kabinetas, pritaikytas tiriamajai veiklai. 

- 5 – 6 kl. mokinių gamta ir žmogus pažymių vidurkis – 7,08 ( buvo 6,7 ) 

- 7 – 10 kl. mokinių biologijos pažymių vidurkis – 6,8 ( buvo 7,2) 

- Atnaujinta biblioteka, sukurta skaityklos erdvė, papildytas knygų fondas. 

- 4 kl. NMPP skaitymo taškų vidurkis 58,7 proc. ( buvo 54,9 proc.) 

Užsienio k., informacinių 

technologijų, muzikos 

kabinetų atnaujinimas. 
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2.2. Skatinti bendruomenės 

bendradarbiavimą. 

 

- Vyko apskrito stalo diskusijos planuojant ir tobulinant gimnazijos veiklą. 

- Vyko trišaliai ( mokinys, mokytojas, administracija) susitikimai 

sprendžiant ugdymosi problemas. 

- Mokinių taryba organizavo renginius ( teminės savaitės, judumo savaitė, 

mokytojų diena), teikė siūlymus dėl mokinių skatinimo,  gimnazijos 

veiklos tobulinimo. 

Tėvų švietimas 

2.3. Atviros pasauliui gimnazijos 

formavimas 

- Atnaujinta gimnazijos internetinė svetainė. 

- Organizuota „Jaunųjų savanorių“  veikla. 

- Vyko renginiai su socialiniais partneriais: projektas „ Krepšinio 

inkubatorius“, susitikimas su Mykolo Romerio universiteto atstovais, 

sporto šventė, „ Mega futbolo fiesta“, vasaros stovykla „ Spalvota 

pažinimo vasara“, „ Knyga – vasaros desertas“. 

- Parengtas ir įgyvendintas ERASMUS + projektas „ Tobulėjantis 

mokytojas inovatyviai mokyklai“. 

- Bendradarbiaujant su Vilniaus „Pelėdos“ pradine mokykla įgyvendinamas 

ES finansuojamas projektas „Savarankiškas žmogus – laimingas žmogus: 

pedagogų ir tėvų autoriteto svarba stiprinant vaikų skaitymo ir teksto 

suvokimo įgūdžius“. 

- Sėkmingai vykdytos ES finansuojamo projekto ‚Kokybės krepšelis“ 

veiklos. 

 

 

9. Mokyklos veiklos įsivertinimas. 

 

2021 m. atliktas gimnazijos veiklos  rodiklių 2.2.1. „Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas“, 2.2.2. „Ugdymosi organizavimas“ įsivertinimas.  

 

Rekomendacijos planavimui: 

2.2.1. „Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas“ : 

1. Mokytojams nuolat skatinti ir palaikyti savo mokinius įgyvendinant kasdienes veiklas ; 

2. Mokytojams taikyti įvairius ugdymo būdus ir formas. Apie vykdomas veiklas informuoti tėvus; 

3. Mokinius ir jų tėvus supažindinti su vertinimo tvarka, kriterijais, atsiskaitymo būdais, formomis; 

4. Ugdymo būdus ir formas aptarti su mokiniais. 
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2.2.2. „Ugdymosi organizavimas“: 

1.  Ugdymą organizuoti atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikius, skirtybes, mokymosi stilių; 

2.  Dažniau pamokose taikyti grupinio darbo formas, metodus 
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II. PRIORITETAS 2022 m. 

 

ŠIUOLAIKIŠKOS GIMNAZIJOS KŪRIMAS ĮGYVENDINANT GEROS MOKYKLOS KONCEPCIJOS NUOSTATAS 

 

III. 2022 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 

„Refleksija pamokoje“ (40 val.)  

 

Administracija 2022 m.  

sausio – kovo mėn. 

 

25 mokytojai dalyvauja mokymuose , geba 

tinkamai organizuoti refleksiją pamokos 

metu. 

5-8 kl. mokinių pažangumas ne žemesnis nei 

95 proc. 

1.1.2.Ilgalaikė kvalifikacijos 

tobulinimo programa. „Ugdymo 

diferencijavimas ir 

individualizavimas“. 

Administracija 2022 m. 90 proc. mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų dalyvauja ilgalaikėje 

kvalifikacijos tobulinimo programoje. 

5-8 kl. mokinių pažangumas ne žemesnis nei 

95 proc. 

1.1.3. Susitarimai dėl Geros 

pamokos požymių.  

Metodinės 

grupės 

2022 m.  

vasario mėn. 

Metodinėse grupėse susitarta dėl Geros 

pamokos požymių. 

Gerėja pamokos vadyba 

1.1.4. Mokytojų veiklos 

įsivertinimo analizė, aptarimas. 

Administracija 2022 m. 

 sausio mėn. 

Visi mokytojai įsivertina savo veiklą, 

nusimatys veiklos tobulinimo tikslus. 

1.1.5. Pamokų stebėjimas, 

orientuotas į tobulintinų aspektų 

identifikavimą ir mokytojų  

konsultavimą  

(priežiūros plano sudarymas) 

Administracija 

Mokytojai 

2022 m.  

 

Administracija stebi ne mažiau kaip 2 

kiekvieno mokytojo pamokas. 

2021-2022 m. m. 5-8 kl. mokinių pažangumo 

rodiklis pagerėja iki 95 proc. 

1.1.6. Metodinė diena Metodinė taryba 2022 m.  

Balandžio, 

spalio mėn. 

Ne mažiau kaip 4 mokytojai – metodininkai  

pasidalina patirtimi apie taikomus ugdymo 

būdus, skaitmeninių įrankių naudojimą, 

mokinių pasiekimų vertinimą. 
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1.1.7. Įvairių dalykų tiriamųjų - 

kūrybinių darbų vykdymas 

Administracija 

Mokytojai 

2022 m. Ugdomas mokinių kūrybiškumas, kritinis 

mąstymas, gebėjimas pritaikyti žinias 

praktikoje. 

2022 m. fizikos įvertinimų vidurkis -7,1 

biologijos įvertinimų vidurkis – 7,4; 

Suorganizuotos 3 kūrybinių darbų parodos . 

1.2. Siekti mokinio 

pažangos, atsižvelgiant 

į kiekvieno 

individualius 

poreikius. 

1.2.1. Mokinių  įsivertinimo 

sistemos tobulinimas 

Darbo grupė 2022 m. 

balandis 

 

Patobulinta individualios pažangos 

įsivertinimo sistema. 

80 proc. mokinių įsivertina savo pažangą, 

aptaria ją su mokytoju. 

1.2.2. Kokybinė individualios 

pažangos analizė mokytojo ir 

administracijos lygmeniu  

Administracija 

Mokytojai 

2022 m. Kartą per 2 mėn. mokinių pažanga aptariama 

mokytojų taryboje, individuliai su mokytoju. 

1.2.3. Mokinių mokymosi 

sunkumų analizė  trišalių pokalbių 

metu. 

VGK 

Klasių 

auklėtojai 

2022 m. Kartą per pusmetį organizuojami trišaliai 

pokalbiai (mokytojas–mokinys–tėvai (kiti 

atstovai pagal įstatymą).  

Trišaliuose pokalbiuose dalyvaus ne mažiau 

kaip 60 proc. tėvų (kitų atstovų pagal 

įstatymą). 

5-10 kl. mokinių pažangumas - 96 proc. 

(2021 m. buvo 94,9 proc.) 

1.2.4. Dalykų konsultacijų pagal 

mokinių poreikius organizavimas. 

Administracija 2022 m. Skirtos visų dalykų (išskyrus dorinį ugd., 

menus, technologijas, fizinį ugd.) 

konsultacijos. 

5-10 kl. mokinių matematikos metinis 

įvertinimo vidurkis – 6,2; lietuvių k. ir 

literatūros – 6,5; 

Matematikos PUPP taškų vidurkis – 35 proc. 

4kl. matematikos NMPP taškų vidurkis – 45 

proc. 

1.2.5. Ugdymo organizavimas 

kitose aplinkose – “Pamokos be 

sienų“ 

Mokytojai 

Administracija 

2022 m. 100 proc. mokinių dalyvauja 1-2 edukacijose 

per mokslo metus. 

 

1.2.6. „Penkiasdešimties 

dešimtukų klubo“ veiklos 

veiksmingumo užtikrinimas 

Darbo grupė 2022 m.  

kovas 

Daugėja  mokinių besimokančių labai gerai. 

(8 proc.) 
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1.2.8.Organizuoti mokinių 

projektinių darbų savaitę. 

Metodinė taryba 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

2022 m.  

Birželio mėn. 

Organizuota mokinių projektinių darbų 

savaitė, nukreipta į mokinių mokėjimo 

mokytis gebėjimų demonstravimą bei 

kūrybiškumo ugdymą(si). 

1.2.9. Ugdymo karjerai veiklų 

organizavimas (susitikimai su 

alumnais, diskusijos, mokymai) 

Ugdymo 

karjerai 

koordinatorius 

 

2022 m. 

 

Aukštosiose mokyklose studijuoja 30 proc. 

baigusių abiturientų. 

 

2.Tikslas. Atviros ir patrauklios gimnazijos įvaizdžio stiprinimas 

2.1.Atnaujinti 

edukacines aplinkas, 

jas pritaikant ugdymo 

procese. 

 

2.1.1. Kabinetų modernizavimas 

(užsienio k., informacinių 

technologijų, švietimo pagalbos 

specialistų. kabinetas ) 

Administracija 2022 m.  2021 m. gerėja gamtos mokslų NMPP 

rezultatai ( 1 grupei priskirta ne daugiau kaip 

13 proc. mokinių) 

5-6 kl. mokinių gamtos ir žmogaus pažymių 

vidurkis – 6,9 ( buvo 6,7),  

7-10 kl. mokinių biologijos pažymių vidurkis 

– 7,5 ( buvo 7,25); 

2.2. Stiprinti lyderystės 

kultūrą gimnazijos 

bendruomenėje, 

aktyvinant gimnazijos 

savivaldos organizacijų 

veiklą, skatinant 

pilietiškumą ugdančias 

iniciatyvas. 

 

2.2.1. Gimnazijos vizijos, 

filosofijos kūrimas 

Gimnazijos 

taryba 

2022 m. 

Balandžio mėn. 

Gimnazijos bendruomenė (mokiniai, tėvai, 

mokytojai) sukuria gimnazijos viziją.  

2.2.2. Tėvų įtraukimas į 

gimnazijos veiklą  

(renginių planas) 

Metodinės grupės 2022 m. Metodinės grupės parengia renginių, 

įtraukiančių tėvus, planą 2022 m. 

Renginiuose dalyvauja ne mažiau kaip 30 

proc. tėvų. 

2.2.3. Strateginių veiklos tikslų 

įgyvendinimo aptarimas ir 

tobulinimas 

Administracija 2022 m. 

Lapkričio mėn. 

Stiprinamas bendradarbiavimas su 

bendruomene sprendžiant gimnazijos veiklos 

problemas  

2.3.4. Tėvų tarybos susitikimų 

organizavimas 

Administracija 2022 m. Tėvų atstovai teikia siūlymus dėl gimnazijos 

veiklos tobulinimo 

2.3. Atviros pasauliui 

gimnazijos formavimas 

2.3.1. ERASMUS+ projekto 

rengimas, įgyvendinimas   

Administracija  

 

2022 m.  Parengtas ir įgyvendintas ERASMUS+ 

projektas 

2.3.2. Savanorystės galimybių 

paieška ir atlikimo užtikrinimas 

Administracija  

Mokinių taryba 

2022 m. Ugdomas mokinių pilietinis ir socialinis 

sąmoningumas 

2.3.3. Projektų ir renginių su 

socialiniais partneriais vykdymas 

( programos parengimas) 

Metodinės 

grupės 

2022 m. Plėtojamas mokinių kūrybiškumas, 

saviraiška, ugdomi bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžiai 

2.3.4. Tarptautinių projektų Mokytojai 2022 m. Tarpkultūrinis bendradarbiavimas 
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organizavimas 

 

 

 

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. 

 

 

_______________________________________________ 


