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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir pateikiami
svariausi rezultatai bei rodikliai)

2018 m. rugsėjo 1 d. gimnazijoje mokėsi 232 mokiniai (skaičius nekito, lyginant su 2017 m.),
sukomplektuotos 15 klasių/grupių, iš jų 1 ikimokyklinė grupė, 1 priešmokyklinė grupė, 1 komplektas
Viekšnalių pradinio ugdymo skyriuje. Dirbo 56 darbuotojai, iš jų 37 pedagoginiai darbuotojai.
2016-2018 metų gimnazijos vizija – veikli, solidari ir besimokanti gimnazijos bendruomenė.
Tikslai: 1. Ugdyti kūrybingą, pilietišką, besimokančią, savarankišką, sveiką, savim pasitikinčią
bendruomenę.
2. Puoselėti šeimos ir kartų vertybes.
Įgyvendinant strateginius tikslus, 2018 metais buvo keliami tikslai:
1. Siekti kiekvieno mokinio pažangos augimo.
2. Stiprinti mokytojų atsakomybę už ugdymo(si) kokybę.
3. Tobulinti bendradarbiavimą su tėvais.
4. Stiprinti bendruomeniškumą, pozityvų ir atsakingą bendradarbiavimą, puoselėjant gimnazijos
tradicijas ir kuriant naujas.
Vadovaujantis 2016-2018 metų strateginio plano 1.1 uždaviniu „Kūrybiškai spręsti problemas,
siekti asmeninių tikslų“, imta matuoti kiekvieno mokinio daromą pažangą. Mokinių savęs pažinimui
organizuotos klasės valandėlės, su mokiniais individualiai, kartu su tėvais ir dalykų mokytojais
aptariama kiekvieno mokinio individuali pažanga. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 įvestas mokėjimo mokytis
kompetencijos ugdymas 5 klasėje. Sėkmingai veikia Namų darbų klubas. Siekiant pagerinti 5-8 klasių
mokinių matematikos dalyko rezultatus, su 5 šalies mokyklomis pradėtas ES paramos lėšomis
finansuojamas projektas „Matematikos mokymosi rezultatų gerinimas per mokinių tarpusavio
mokymąsi ir mokytojų bendradarbiavimą naudojantis grupinės dinamikos galimybėmis“ – 6
gimnazijos mokytojai pasirengė diegti naują metodiką 5-10 klasėse. Ugdant kūrybiškumą, siekiant
dalykinės integracijos, 2018 metais organizuotos 42 edukacinės išvykos, integruotos pamokos už
gimnazijos ribų. Visi mokytojai analizuoja savo veiklą, kelia tikslus kitiems metams, 91 % mokytojų
2017-2018 m. m. kėlė kvalifikaciją vidutiniškai 6,9 dienas.
Skatinant lyderystę (strateginio plano uždavinys 1.2), I-IIG klasių mokiniai vykdė projektinius
darbus, sėkmingai juos pristatė. Suorganizuoti 3 susitikimai mokiniams su sėkmingais žmonėmis,
baigusiais Luokės gimnaziją, NVO atstovais; įtraukiant tėvus, suorganizuota gerų darbų akcija.
Miestelio bendruomenėje padėkomis bei rėmėjų dovanomis pagerbti geriausi metų mokiniai,
apdovanoti mokiniai už padarytą pažangą, savanorystę, iniciatyvumą ir kt. Aktyviai veikia mokinių
savivalda: 2018 m. Telšių rajono mokinių parlamentas apdovanojo gimnazijos Mokinių prezidentūrą už
aktyvų dalyvavimą konkurse „Metų mokinių savivalda 2018“ (ketvirta vieta tarp rajono gimnazijų). 5
pradinių klasių mokiniai skaitė pranešimus respublikinėse konferencijose (ruošė 3 mokytojos).
Siekiant tėvų įsitraukimo, tėvai kviečiami dalyvauti organizuojamose šventėse, išvykose. Tėvai
vedė 11 netradicinių užsiėmimų vaikams, įgyvendino kūrybines dirbtuves („Daiktai atgyja“,
„Margučiai“, „Kalėdų papuošimai ir prakartėlė“). Tėvai dalyvavo vykdant gimnazijos veiklos kokybės
įsivertinimą ir veiklos planavimą (organizuoti 2 planavimo susirinkimai).
Ugdant pilietiškumą (strateginio plano uždavinys 1.3), organizuoti valstybinių švenčių minėjimai,
kuriuose dalyvavo 80 proc. mokinių, visi mokiniai atliko gimnazijos ugdymo plane numatytą socialinės

pilietinės veiklos valandų skaičių. Mokiniai kūrė Lietuvos šimtmečio sveikinimo atvirukus ir juos
įteikė miestelio ir rajono gyventojams.
Įgyvendinant strateginio plano 1.4. uždavinį „Kurti mokymuisi tinkamą aplinką“, įrengtos 3
ugdymo(si) (dvi lauko klasės, viena pradinių klasių mokinių tiriamųjų darbų klasė bei viena poilsiobendravimo ir bendradarbiavimo-skaitymo) erdvės. 25 mokytojai pasiruošė ir pradėjo įgyvendinti
Lions Quest socialinio emocinio ugdymo programą Paauglystės kryžkelės, organizuota veiksmo savaitė
„Be patyčių“, tolerancijos diena.
Puoselėjant tradicijas (2.1 uždavinys), organizuotos tradicinės šventės ir renginiai: Abiturientų
susitikimas, Karjeros diena, Tyrėjų naktis, Šeimos diena, Sporto šventė, Lietuvių kalbos savaitė ir kita;
suorganizuota Krašto pažinimo diena.
II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
Metų užduotys
(kuriais vadovaujantis
Siektini rezultatai
(toliau – užduotys)
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)

1.1. Įgyvendinti
mokytojų etatinio
darbo užmokesčio
sistemos modelį

1.2. Parengti
gimnaziją higienos
normų reikalavimų
atitikčiai

Parengti mokytojų
pareigybių
aprašymai.
Suformuoti etatai,
paskirstyti darbo
krūviai

Iki rugsėjo 1 d. pakeisti ir
patvirtinti mokytojų
pareigybių aprašai.
Įvykdytos informavimo ir
konsultavimo procedūros

Parengta reikalinga
dokumentacija
higienos pasui
įsigyti.
Organizuoti
reikalingi
laboratoriniai
tyrimai.
Gimnazijoje
laikomasi

Iki rugsėjo 1 d. gimnazija
turi higienos pasą

Pasiekti rezultatai ir jų
rodikliai
1. Metodinėse grupėse ir
metodinėje taryboje
aptarta nauja darbo
apmokėjimo tvarka,
sutarta dėl etatinio darbo
sandaros.
2. Su visais mokytojais
pasirašytos naujos darbo
sutartys, su kiekvienu
aptartos darbo su
bendruomene veiklos.
3. Atnaujinti ir parengti
mokytojų pareigybių
aprašymai.
(direktoriaus 2018-09-14
d. įsak. Nr. P1-93);
pasirašytinai susipažino
visi mokytojai.
4. Patvirtintas gimnazijos
Darbo apmokėjimo
sistemos aprašas
(direktoriaus 2018-08-31
įsak. Nr. V1-131).
Leidimas-higienos pasas
Nr. (8-11 14.2.1)LHP1407 išduotas 2018-0511

higienos normų
reikalavimų

1.3. Parengti
gimnazijos strateginį
planą 2019–2021
metams

Atlikta SSGG
analizė.
Į planavimą
įtrauktos
suinteresuotos
grupės

Į plano rengimo procesą
įtraukti gimnazijos
mokytojai, mokiniai, tėvai
(susirinkimai
protokoluojami).
Iki gruodžio 31 d. parengtas
strateginio plano projektas
skelbiamas gimnazijos
interneto svetainėje.

1. Direktoriaus 2018-0928 įsakymu V1-152
sudarytas darbo grupė
strateginiam planui
parengti.
2. Įvykdyti du
bendruomenės
susirinkimai (lapkričio
22,19 d.), kuriuose
dalyvavo tėvai, mokiniai,
mokytojai, seniūnijos
atstovai. Atlikta SSGG
analizė, aptartos
vertybės, vizija,
numatytos tikslų,
uždavinių gairės.
3. Mokytojų tarybos
posėdyje 2018-12-28 Nr.
10 aptarti gimnazijos
veiklos kokybės
įsivertinimo rezultatai,
aptartas plano tikslų,
uždavinių ir priemonių
projektas.

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

2.1.
2.2.
3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos
3.1.Lauko klasių įrengimas
3.2.Projekto „Matematikos mokymosi rezultatų
gerinimas per mokinių tarpusavio mokymąsi ir
mokinių bendradarbiavimą naudojantis grupinės
dinamikos galimybėmis“ Nr. 09.2.1-ESFA-K-72801-0048 partnerio dokumentacijos parengimas,
pirmojo etapo veiklų įgyvendinimas.

Poveikis švietimo įstaigos veiklai
Įvairesnės mokinių ugdymo(si) erdvės,
skatinamas bendradarbiavimas ir
kūrybiškumas.
Mokytojų mokymų metu (6 mokytojai)
tobulinti mokymo metodai, dirbant su
skirtingais mokymosi stiliais klasėje, mokytojai
pradėjo aktyviai naudoti mokymosi grupėse
padedant vienas kitam metodiką.

III SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ
TOBULINIMAS
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas

Pažymimas atitinkamas

langelis
5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Labai gerai X
Gerai ☐
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
6.1. Bendravimo ir bendradarbiavimo, komandos būrimo.
6.2. Vadovavimo ugdymui ir mokymuisi.
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