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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

Alytaus r. Miroslavo gimnazijos 2018 metų svarbiausi prioritetai buvo ugdymo kokybės 

gerinimas ir saugios aplinkos kūrimas. Įgyvendinant šiuos pagrindinius strateginius ir metinius 

tikslus, buvo įvykdyti užsibrėžti uždaviniai ir numatytos priemonės. 

Geriausiai sekėsi didinti pamokų efektyvumą, taikant kūrybinius, aktyvius ugdymo metodus, 

telkiant dėmesį į praktinę tiriamąją veiklą. Lankantis tokio pobūdžio pamokose, pastebėtas didesnis 

mokinių aktyvumas ir gebėjimas darniai dirbti komandoje. Veiklos netradicinėse erdvėse padidėjo 

20 proc. Pamokų vedimas netradicinėse aplinkose paskatino mokytojų glaudesnį 

bendradarbiavimą. 

Neformaliojo švietimo užsiėmimų veikloje, kultūrinių renginių metu buvo tenkinami 

mokinių saviraiškos poreikiai ir ugdomos pažinimo kompetencijos. Aktyviai dalyvauta 

prevencinėse programose, gamtamoksliniuose ir kituose gimnazijos projektuose. 

Metinio veiklos plano vienas iš akcentų – asmeninės mokinio pažangos siekimas. Visus 2018 

metus ugdymo procese buvo skiriamas didesnis dėmesys mokinių individualios pažangos 

stebėsenai ir vertinimui. Mokslo metų pabaigoje pastebėti ir paskatinti mokiniai, padarę 

akivaizdžią mokymosi pažangą. 

Lyginant su praėjusiais mokslo metais 5–8, Ig–IVg klasių mokinių mokymosi kokybė šiek 

tiek pakilo (0,8 proc.) ir yra 35,37 proc. Beveik pusės IIg klasės mokinių (44,5 proc.) lietuvių 

kalbos ir literatūros PUPP rezultatai atitinka mokinių metinius įvertinimus. 2018 metais 

abiturientams sėkmingiausias buvo biologijos valstybinis brandos egzaminas – aukščiausias balų 

vidurkis (63 balai) iš visų  laikytų VBE. Neblogi lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos 

egzamino rezultatai,  lyginant su 2017 metais, vidurkis išliko stabilus (37,5 balo). Visų mokomųjų 

dalykų 2, 4, 6, 8 klasių mokinių Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo testų rezultatai 1,8 

proc. aukštesni už šalies įvardintus vidurkius. 

Laimėjome aštuonias I, II, III vietas rajono olimpiadose, devynias I, II, III vietas rajono 

varžybose. Pelnyta III vieta zoninėse varžybose. Respublikiniuose konkursuose užėmėme tris 

prizines vietas, rajono ir miesto – dvi prizines vietas. 

Kuriant ir užtikrinant saugią ir sveiką aplinką, buvo įrengtos naujos ugdymo erdvės: 

specializuota gamtos mokslų klasė 1–4 klasių mokiniams; ikimokyklinio ugdymo skyrius persikėlė 

į naujas, modernias patalpas. Gimnazijos materialinė bazė nuolat atnaujinama naujausiomis 

šiuolaikinėmis technologijomis, mokymo priemonėmis, suteikiančiomis galimybes tinkamai 

įgyvendinti strateginio plano programose iškeltus tikslus ir uždavinius. 

Buvo skatinama ir pedagoginių darbuotojų motyvacija mokytis visą gyvenimą. Visi 

pedagogai dalyvavo ne mažiau kaip penkiuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, 

atsižvelgdami į gimnazijos uždavinius bei pagal savo išsikeltus asmeninius tikslus. 

Nuolat gerėjanti ugdymo aplinka, prasminga kultūrinė pažintinė veikla dar labiau sustiprino 

gimnazijos bendruomenės ryšius, pagerino mokyklos mikroklimatą. 
 

  



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. Gerinti dalykų 

tarpusavio 

integraciją 

Kiekvienas 

mokytojas 

skirtingų dalykų 

pamokas integruos 

ne mažiau kaip du 

kartus per metus, 

stiprės tarpusavio 

bendradarbiavimas 

Ne mažiau kaip 90 

procentų mokytojų ves 

integruotas pamokas, 

mokiniai žinos 

tarpdalykines sąsajas 

90 % mokytojų vedė 

savo dalyko integruotas 

pamokas su kitais 

dalykais. 

Mokiniai žino dalykų 

reiškinių ryšį ir 

siejimąsi tarpusavyje. 

1.2. Ugdymo 

kokybės gerinimas 

Edukacinių erdvių 

kūrimas 

Iki 2018 m. gruodžio 31 

d. sukurti ne mažiau 

kaip vieną edukacinę 

erdvę 

Įrengtos dvi Miroslavo 

ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus grupės, lauko 

žaidimų aikštelė, 

atnaujinti baldai, 

ugdymo priemonės. 

Įrengta atskira 

specializuota gamtos 

mokslų klasė 1–4 klasių 

mokiniams, laimėjus 

projektą „Mokyklų 

aprūpinimas gamtos ir 

technologinių mokslų 

priemonėmis“. Nupirkta 

priemonių ir įrangos už 

2666,84 Eur. 

1.3. Tinkamas 

Darbo kodekso 

nuostatų 

įgyvendinimas 

Patvirtinti darbo 

tvarkos taisyklių 

naują redakciją 

Iki 2018 m. gruodžio 31 

d. patvirtinta darbo 

tvarkos taisyklių nauja 

redakcija 

Alytaus r. Miroslavo 

gimnazijos direktoriaus 

2018 m. gruodžio 28 d. 

įsakymu Nr. V-241 

patvirtintos Alytaus r. 

Miroslavo gimnazijos 

darbo tvarkos taisyklės 
 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  
 

  



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. Laimėtas tarptautinis projektas „Tobulėjantis 

pedagogas – ugdymas kitaip“ (pagal ES programą 

„Erasmus+“) 

Projekto metu mokytojai tobulina 

profesines ir asmenines kompetencijas, 

mokosi lanksčiau derintis prie mokinio 

poreikių bei galimybių, geba tikslingiau 

diferencijuoti darbą 

3.2. Laimėta ir įgyvendinama respublikinė pažintinė 

žuvininkystės programa „Išauginta Europos 

Sąjungoje“ 

Plečiamos programos dalyvių žinios 

apie akvakultūros sektorių, skatinamas 

Lietuvos akvakultūros ūkiuose išaugintų 

žuvininkystės produktų vartojimas, 

sužinota apie verslo bei karjeros 

galimybes akvakultūros sektoriuje 

3.3. Laimėta ir įgyvendinama respublikinė 

programa „Jaunimas gali“  

Išnaudojant sportą kaip ugdymo 

priemonę įkvepiami bei motyvuojami 

gimnazijos mokiniai, mokomi 

gyvenimo įgūdžių 

3.4. Nuosekliai įgyvendinama psichoaktyvių 

medžiagų vartojimo prevencijos programa „Savu 

keliu“ 

Remiantis atliktos apklausos 

duomenimis, pagerėjo 84 procentų 

mokinių žinios apie alkoholio, 

narkotikų ir tabako vartojimo poveikį 

bei pasekmes sveikatai  
 

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.    

 

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 
Labai gerai ☐ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai  

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Žmogiškųjų išteklių valdymas. 

6.2. Bendradarbiavimas su tėvais, socialiniais partneriais. 
 

Direktorius__________                  __________                    Romualdas Gelažauskas       2019-01-18 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 


