
 

GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJOS 

2015 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 
 

Gimnazija įgyvendina pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. 

Mokinių skaičiaus gimnazijoje kaita.  
2015 m. rugsėjo 1 d. buvo 19 klasių komplektų, 511 mokinių.   

2014 m. - 21 komplektas, 561 mokinys.  

2013 m. – 23 komplektai, 608 mokiniai.  

Pagrindinis ugdymas. 2014-2015 m.m. pagrindinio ugdymo programą baigė 125 mokiniai (2013-

2014 m.m. -131 mokinys). Matematikos PUPP vidurkis- 6,6 ( 2013-2014 m.-6,6); lietuvių kalbos- 

67,3 (2013-2014 m.m.-6,6).   

Vidurinis ugdymas  
2014-2015 m.m. vidurinio ugdymo programą baigė ir atestatus gavo 160 mokinių (2013-2014 

m.m.-156). Išlaikytų valstybinių BE nuo laikytų valstybinių BE skaičius ir dalis % - 94,5  (2013-

2014 m.m. – 95,6). Išlaikytų mokyklinių BE nuo laikytų mokyklinių BE skaičius ir dalis % - 100 

(2013-2014 m.m. -100). Baigusių vidurinio ugdymo programą su pagyrimu skaičius- 2 (2013-2014 

m.m.-4).  

Mokosi aukštosiose universitetinėse mokyklose- 75, aukštosiose neuniversitetinėse mokyklose 

(kolegijose)- 36, profesinio mokymo įstaigose- 14, kitų šalių mokyklose- 3, dirba- 5. 

Mokytojai  
2015 metais gimnazijoje dirbo turinčių mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją 4 mokytojai,  

turinčių mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją- 32, turinčių vyr. mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją- 9. Mokytojų, dirbančių pagrindinėse pareigose- 44, dirbančių nepagrindinėse pareigose- 

3. Taip pat dirba ir 2 pagalbos specialistai: psichologė ir socialinė pedagogė. 

 

2015 m. gimnazijos veiklos plane buvo numatyti tokie veiklos prioritetai:  

PRIORITETAS. 1. Mokymosi kokybė. 

PRIORITETAS. 2. Vertinimas ugdant. 
 

  Visos gimnazijos bendruomenės veikla buvo orientuota į išsikeltų tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimą. Garantuotas gimnazijos funkcionavimas, organizuota ugdomoji veikla ir 

nepedagoginio personalo darbas. Užtikrintas bendruomenės narių saugumas, vykdyta žalingų 

įpročių prevencija, teikta pedagoginė ir psichologinė pagalba, užtikrinta sveikatos priežiūra. 

Gimnazijoje didelis dėmesys buvo skiriamas pamokos struktūros tobulinimui, mokinių 

lankomumui, tėvų švietimui ir veiklos įsivertinimui. 

 

Mokyklos veiklos pokyčiai, įgyvendinant mokyklos metų veiklos planą: 

1.TIKSLAS:  

Tobulinti ugdymo organizavimą gerinant mokymo ir mokymosi kokybę bei  skiriant didesnį 

dėmesį individualiai mokinio  pažangai 

UŽDAVINIAI: 

1. Skatinti mokinio atsakomybę už savo mokymąsi. 
2015 m vasario – balandžio mėnesiais buvo sukurta  ir nuo rugsėjo mėnesio sėkmingai 

taikyta vaiko individualios pažangos fiksavimo sistema I klasių silpniau besimokantiems 

mokiniams. Rugsėjo mėnesio pabaigoje lietuvių k., matematikos ir anglų k. mokytojai 

diagnostiniais testais įvertino naujai atvykusių mokinių žinias, rezultatai buvo aptarti Metodinės 

tarybos posėdyje. Silpniau besimokantiems mokiniams buvo parengti individualūs mokymosi 

planai, kurie spalio mėnesį aptarti individualiai su kiekvienu mokiniu ir jo tėvais.  

Pakoreguota mokinių pažangos ir  pasiekimų vertinimo tvarka. Nuo spalio mėnesio 

gimnazijoje buvo sudarytas pastovių konsultacijų tvarkaraštis visiems mokiniams. Atlikta 

konsultacijų efektyvumo analizė. 



Šiam uždaviniui įgyvendinti gimnazijoje vyko visuotiniai ir klasių tėvų susirinkimai 

(09 17 IV klasių, 09 22, 23 I klasių, 10 14 visuotinis), Tėvų dienos ( 03, 11 mėn.). Taip pat buvo 

organizuotas seminaras tėvams „Kelias į vaiko širdį. Motyvavimas mokyti“ ( 12 08 ). 

Klasių vadovai spalio mėn. vedė mokinių susirinkimus – diskusijas klasėse „Pareigos, 

teisės, atsakomybė“, kurių metu supažindino mokinius su pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, 

gimnazijos vidaus tvarkos taisyklėmis, diskutavo apie mokinio atsakomybę mokantis. Mokinių 

taryba organizavo „apskritą stalą“ su klasių seniūnais ir diskutavo, kaip stiprinti mokinio 

motyvaciją. 

Gimnazijoje kartą per mėnesį vyko VGK posėdžiai su mokiniais ir jų tėvais dėl 

mokinio atsakomybės už mokymąsi ir lankomumą. 

Pagalbos specialistai individualiai dirbo su mokymosi problemų turinčiais mokiniais 

bei jų tėvais. Mokiniai supažindinti su efektyvesnio mokymosi būdais (per psichologijos pamokas, 

teminius užsiėmimus, inidvidualias konsultacijas). 

Suplanuotos uždavinio įgyvendinimui priemonės įvykdytos 100%. Atlikus giluminį tyrimą 

buvo pasiūlyta sukurti gimnazijoje veiksmingą skatinimo už gerą mokymąsi ir lankomumą sistemą. 

 

2. Stiprinti mokinių lankomumą bei 30 % sumažinti nepateisintų pamokų skaičių. 
Metų pabaigoje buvo įdiegta mokinių elektroninė praėjimo sistema, kuri turėtų padėti spręsti 

vėlavimo ir lankomumo klausimus. Atliktas tyrimas, siekiant išsiaiškinti mokinių nelankymo  

priežastis. Sukurta švietimo pagalbos mokiniui sistema, kurioje numatyti konkretūs žingsniai 

sprendžiant mokinių lankomumo, elgesio, nesimokymo problemas. Organizuoti metodinių grupių 

pasitarimai “Kaip pagerinti mokinių lankomumą ir atsiskaitymą”, vyko pokalbiai metodinėse 

grupėse su blogai lankančiais pamokas mokiniais.  

Bet mokinių lankomumas, ypač III-IV klasėse nepagerėjo: 2015 m. (metinis pusmetis) 

mokėsi 553 mokiniai, praleistos 74776 (III-IV kl. -50421 pamoka),  nepateisintos 31605 (III-IV kl.  

26448 pamoka) pamokos, 57,1 -praleistų nepateisintų pamokų skaičius tenkantis vienam mokiniui 

per mokslo metus. 2015 m. (metinis pusmetis) 605 mokiniai, praleista viso 71110 (III-IV kl.-44080 

pamokų), nepateisinta- 27217 (III-IV kl.-20411 pamokų), tenka vienam mokiniui nepateisintų 

pamokų per metus- 44,99 %.  

2015-03-30 inicijuotas ir organizuotas kartu su Kauno r. švietimo centro PPT Vaiko gerovių 

komisijų forumas „Vaiko gerovės komisija: realybė ir lūkesčiai“. Dalintasi patirtimi, kaip spręsti 

lankomumo problemas, ypač 11-12 klasėse.  Deja, ši problema aktuali ne tik mūsų gimnazijoje, bet 

ir  Kauno r. mokyklose. 

Lankomumo problema išlieka gimnazijoje, nes didėja nemotyvuotų mokinių skaičius, 

o dauguma mokytojų nesilaiko bendrai priimtų susitarimų. 

Todėl 2016 m. bus skiriamas ypatingas dėmesys švietimo pagalbos sistemos stiprinimui. 

 

3. Tobulinti pamokos organizavimą atsižvelgiant į individualius mokinių poreikius. 
Suplanuotos uždavinio priemonės įgyvendintos 65 %.  

Vasario 26 d. mokytojams suorganizuotas seminaras apie individualizavimo ir 

diferencijavimo galimybes pamokoje (lektorė R. Dudzinskienė). Mokslo metų eigoje direkcijos 

nariai vykdė  pamokų stebėjimą,  analizuojant ugdymo turinio individualizavimą ir diferencijavimą 

bei mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą. Suplanuotas mokytojų pamokų stebėjimas- patirties 

pasidalinimas „Kolegai kolegai“ spalio- lapkričio mėn.  nebuvo vykdytas dėl  naujų suplanuotų 

veiklų. 

I pusmečio metu vyko I-II klasės vadovų, dėstančių mokytojų, pagalbos specialistų 

pasitarimai dėl mokinio pažinimo bei pedagoginės psichologinės pagalbos mokiniui. Klasių 

vadovai, psichologė valandėlių metu pristatė mokiniams mokymosi stilius. 

Vestos atviros integruotos pamokos (29) rajono ir gimnazijos mokytojams, bet per 

mažai dalintasi patirtimi mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo bei ugdomojo proceso 

individualizavimo klausimais.  

Sukurtos ugdymo karjerai, sveikatos stiprinimo, lytiškumo ir prevencinės programos, 

kurios integruotos į ilgalaikius teminius planus. 



Organizuota gimnazijos metodinės grupės išvyka į Marijampolę ir susitikimas su 

Rygiškių Jono gimnazijos metodine taryba  ir administracija (gerosios patirties sklaida, darbo 

organizavimas, metodai, skatinantys mokinio motyvaciją).   

VGK, psichologė J. Raudienė teikė pagalbą dėstantiems mokytojams sudarant 

ugdymo programas specialiųjų poreikių mokiniams (mokytojai buvo supažindinti su individualiais 

šių mokinių ypatumais, teikiama metodinė pagalba rašant pritaikytas programas). 

 Mokytojai D. Bukauskienė, A. Bukauskas, D. Grigienė, G. Gustienė, D. 

Juknevičienė, D. Raipienė, klasių vadovai B. Danaitienė, J. Sipavičienė, V. Urbšys, Z. 

Ganusauskienė, sprendžiant su mokymusi susietas problemas, su atskirais I kl. mokiniais bei jų 

tėvais pasirašė individualias sutartis. Matematikoje III klasių mokinių grupės buvo suskirstytos 

pagal mokinių gebėjimus, poreikius (dėstantys mokytojai:  L.Stančiauskienė, D.Grigienė, 

D.Bukauskienė, A.Bukauskas). Tobulinant pamokos turinį, pritaikant jį individualiems poreikiams  

mokytojai V.Levanauskaitė, A.Bukauskas, L.Stančiauskienė, D. Bukauskienė naudojo     

informacines  technologijas, darbą su planšetėmis ir išmaniosiomis lentomis,  Egzaminatoriaus 

programą. E. Liutkevičiėnė 2015-09-24 skaitė pranešimą „Mokinių mokymosi pasiekimų 

gerinimas. Ką galime padaryti?“ Kauno raj. anglų kalbos mokytojams.  

2016 m. veiklos plane numatytos priemonės gerinti ugdymo diferencijavimą. 

 

3. Ieškoti efektyvesnių tėvų švietimo formų stiprinant tėvų atsakomybę už mokinio 

mokymąsi ir lankomumą. 
2015 m. buvo stengiamasi įtraukti mokinių tėvus į gimnazijos savivaldą: gimnazijos 

taryboje tėvai svarstė aktualiausius gimnazijos veiklos klausimus, tėvų taryba  svarstė klasių 

problemas, teikė siūlymus administracijai dėl mokyklos veiklos tobulinimo. 

Kovo mėn. pateikta anketa (per TAMO) tėvams dėl tėvų švietimo tobulinimo, 

duomenys pateikti tėvų taryboje ir Ugdymo karjerai grupėje. Sudarytas pageidaujamų seminarų 

planas. 

2015 04 13 organizuotas seminaras tėvams ir klasių vadovams „Tėvų švietimas 

ugdymo įstaigose kaip svarbi priemonė telkiant bendruomenę. Praktiniai patarimai kasdienei 

veiklai‘‘ (lektorė psichologė R.Želionienė). 

Rugsėjo, spalio mėn. I-IV klasių tėvams suorganizuoti tėvų susirinkimai, kuriuose 

diskutuota apie mokinių ir tėvų atsakomybės stiprinimą už mokinio mokymąsi ir lankomumą. 

Gimnazijoje vyko tėvų ir mokytojų nuolatinis bendradarbiavimas. Problemos buvo 

sprendžiamos administracijos, dalykų mokytojų, klasių vadovų, socialinės pedagogės, psichologės 

pagalba. Atsakingi konsultantai už karjeros planavimą teikė individualias konsultacijas karjeros 

planavimo klausimais.  

2015 11 19 dieną surengta Tėvų diena. Jos metu  vyko individualūs tėvų  pokalbiai su 

mokytojais apie mokinių pažangumą, lankomumą ir elgesį. 

Surengti seminarai, kuriuos teigiamai įvertino tėvai:  

2015 12 01 - Elektroninių cigarečių vartojimo tyrimo pristatymas. „Priklausomybės. Ką turėtų 

žinoti tėvai“. Lektorius: „Romuvos“ klinikos direktorius- psichiatras M. Jausulaitis. Klasių tėvų 

pirmininkų diskusija. 

 2015 12 08 - Psichologo E. Karmazos seminaras tėvams“ Kaip atrasti kelią į vaiko širdį, motyvuoti 

vaikus mokytis“.  

Klasių vadovai ir administracijos atstovai surengė tėvų susirinkimus II gimnazinėse 

klasėse dėl PUPP vykdymo ir organizavimo bei mokymosi dalykų pasirinkimo.  

Uždavinio priemonės įgyvendintos 87%. Tėvų švietimo stiprinimui numatytos 

priemonės ir kitais mokslo metais. 

 

2.TIKSLAS:   

Tobulinti  gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo proceso planavimą ir organizavimą. 

UŽDAVINIAI 

1. Stiprinti gimnazijos bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už visos 

gimnazijos veiklos kokybę. 



2. Panaudoti veiklos įsivertinimo rezultatus tolesnės veiklos tobulinimui planuoti. 
MVĮ tikslas  - kurti mokyklą kaip nuolat besimokančią organizaciją, kurios nariai 

kartu aptaria savo veiklos kokybę, susitaria dėl tobulinimo  krypčių, būdų - buvo įgyvendintas. 

Kartu dirbant buvo mokomasi atpažinti silpnąsias ir stipriąsias veiklos sritis, planuoti, optimizuoti ir 

organizuoti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo procesą taip, kad jis atlieptų mokyklos 

bendruomenės poreikius bei galimybes ir tarnautų mokinių, mokytojų bei visos mokyklos pažangai. 

Gimnazija veiklos kokybę įsivertina taikydama Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo rekomendacijas. Plačiojo įsivertinimo metu gimnazijos bendruomenė įvardino 

gimnazijos veiklos privalumus (mokinių mokymosi pasiekimai, gimnazijos atvirumas ir 

svetingumas, aplinkos jaukumas, partnerystė su kitomis institucijomis, personalo komplektavimas, 

mokytojo ir mokinio dialogas) ir išskyrė gimnazijos veiklos trūkumus. 

 Buvo pasirinkti tobulinti rodikliai: 

2. Ugdymas ir mokymasis 

2.4. Mokymosi kokybė 

2.4.1. Mokymosi motyvacija 

2.4.2. Mokėjimas mokytis 

Atlikus giluminį tyrimą, buvo suformuluotos išvados ir siūlymai 2016 metų veiklos 

tobulinimo kryptims: 

didesnį dėmesį skirti ugdymo  diferencijavimui, 

pamokose naudoti įvairesnius mokymo metodus, 

aktualizuoti ugdymo turinį, 

skatinti ir drąsinti mokinius, 

sukurti gimnazijoje veiksmingą skatinimo už gerą mokymąsi ir lankomumą sistemą . 

 

_____________________________________________________ 

 

 

 


