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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

 

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos strateginis prioritetas –  mokinio asmenybės ūgtis. 

             Atsižvelgiant į vidaus ir išorės veiksnius, mokyklos stiprybes, silpnybes, galimybes ir 

grėsmes bei įsivertinimo išvadas 2016-2021 metais vykdome veiklą šiomis kryptimis:  

1. Telkti gimnazijos bendruomenės narių pastangas kokybiškam pagrindinio ugdymo 

antros dalies ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimui siekiant mokinių 

individualios pažangos. 

1.1. VBE rezultatai. 

 

Vidutinis abituriento laikytų VBE 

skaičius 

Visų VBE įvertinimų vidurkis 

Mokykla Savivaldybė Šalis Mokykla Savivaldybė Šalis 

3,77 3,55 3,20 53,1 53 49,6 

 

1.2. 100 proc. visų gimnazijos mokinių  metinis pažangumas. 

2. Ugdyti veiklią, brandžią ir bendruomenišką asmenybę.  

            2.1. Įkurta HUMANITARŲ akademija. 

            2.2. Inicijuotos ir organizuotos veiklos Mažeikių miesto bendruomenei: Laisvės banga,  

            Šventinis vėliavų žygis ,,30 Laisvės metų“   

            2.3. Organizuotos pamokos (ki)TAIP su soc. partneriais miesto progimnazijomis ir  

            pagrindinėmis mokyklomis, verslo įstaigomis. 

            2.4. Palankus mokyklos mikroklimato ir veiklos vertinimas. (1-4balai). NŠA apklausa 

                  2020-12-20 

Tėvai Mokiniai Mokytojai 

Per paskutinius 2 mėnesius 

mano vaikas iš kitų mokinių 

nesityčiojo 3,8 

Per paskutinius 2 mėnesius 

aš iš kitų mokinių 

nesityčiojau 3,8 

Per paskutinius 2 mėnesius 

man neteko spręsti patyčių 

problemos mokykloje 4,0 

Per paskutinius 2 mėnesius iš 

mano vaiko mokykloje niekas 

nesityčiojo 3,6 

Per paskutinius 2 mėnesius 

iš manęs mokykloje niekas 

nesityčiojo 3,7 

Mokiniams padedu pažinti jų 

gabumus 3,8 

Mano vaikui yra svarbu 

mokytis 3,6 

Man yra svarbu mokytis 3,6 Mokinius pamokose skatinu 

bendradarbiauti 3,8 

Mokykloje mano vaikas yra 

skatinamas bendradarbiauti 3,5 

Mokykloje esame skatinami 

bendradarbiauti 3,3 

Aš atsižvelgiu į kiekvieno 

mokinio nuomonę 3,8 

      

 3. Modernizuoti edukacines erdves. 

      3.1. Įrengta gamtos mokslų laboratorija 

      3.2 Įsigytos šiuolaikinės IT priemonės- 4 SMART lentos, 2 užsienio kalbų laboratorijos, 15 

dokumentų kamerų ir kt. 



      3.3. Įrengta lauko treniruoklių aikštelė. 

      3.4. Vykdytos priemonės „Kokybės krepšelis“ priemonės. 

      3.5. Gimnazijos muziejaus modernizavimo darbai. 

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos 2020 metų veiklos plane, atsižvelgus į strateginius 

gimnazijos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustatyti  metiniai gimnazijos tikslai 

bei uždaviniai, priemonės uždaviniams vykdyti. 

Metinės veiklos tikslas – mokinių asmenybės branda, siekiant aukštų, individualias 

galimybes atitinkančių ugdymo(si) pasiekimų bei nuolatinės pažangos.  

6. Metinės veiklos uždaviniai: siekti kiekvieno mokinio pažangos kokybiškai bei šiuolaikiškai 

organizuojant ugdymo procesą, sudaryti optimalias sąlygas kiekvieno mokinio akademinei ir 

vertybiniai ūgčiai, modernizuoti ir puoselėti gimnazijos ugdymo(si) bazes ir edukacines aplinkas.  

priemonės, turtinami grožinės literatūros bei vadovėlių fondai bei tęsiamas gimnazijos muziejaus 

modernizavimas. 

 

Metinio veiklos plano įgyvendinimo sėkmės. 

1. Sudarytos optimalios sąlygos kiekvieno mokinio akademinei  vertybinei ūgčiai ir 

visavertei savirealizacijai. 

Gamtamokslinis 

ugdymas 

Gimnazija įtraukta į STEAM mokyklų tinklui 

33 prizinės vietos rajoninėse gamtos mokslų olimpiadose (biologija – 16, 

chemija – 13, fizika – 4) 

Aukso medalis respublikinėje chemijos olimpiadoje (biologijos ) 

2 bronzos medaliai tarptautinėse biologijos ir chemijos olimpiadose. 

P.Dapšys. 

3 vieta KTU Cheminės technologijos fakulteto organizuojamame 

akademiko J. Janickio konkurse 

Gamtos mokslų VBE abiturientai išlaikė 100 proc., VBE  rezultatai 

aukštesni nei respublikos vidurkis. 

Gimnazistai mokosi neformalaus ugdymo gamtos mokslų mokyklose 

„Pažinimas“, „Biosa“, NMA (15 mokinių) 

Dalyvavimas  nuotoliniuose Europos kvantinės savaitės renginiuose. 

Užsienio kalbų 

mokymas 

 

Gimnazijoje mokomasi šių užsienio kalbų: pirmoji užsienio kalba – 

anglų klb. (privaloma),  antroji užsienio kalba rusų kalba arba vokiečių 

klb. (privaloma), lotynų klb.(pasirinktinai), esperanto klb. (neformalusis 

švietimas). 

7 rajoninių olimpiadų laimėtojai bei konkurso Kings prizininkai. 2 

mokiniai atstovavo Mažeikių rajonui respublikiniuose konkursuose ir 

olimpiadose. 

VBE rezultatai aukštesni nei respublikos vidurkis. 

4 tarptautiniai Nordplus Junior and Erasmus+ projektai 

Pamokos ki(taip) su universitetų dėstytojais 

Socialinių mokslų 

mokymas(is) 

Valstybinių švenčių paminėjimas įtraukiant miesto bendruomenę: 

LAISVĖS BANGA, VĖLIAVŲ ŽYGIS. 

Rajoninių ir respublikinių turų olimpiadų prizininkai: geografijos 

olimpiada „Mano gaublys“- rajoninė olimpiada 9 prizininkai, geomokslų 

respublikinė sidabro medalis, respublikinėje nuotolinėje geografijos 

olimpiadoje 4a klasės mokinys Simas Kontrimas laimi aukso medalį, 4 

istorijos rajoninės olimpiados prizininkai, ekonomikos olimpiados 

regioninio turas 2 prizinės vietos. 

Aukso medalis pasaulinėje geografijos olimpiadoje. 

Įkurta MMB bendrovė 

Lietuvių kalbos Rajoninis Jaunųjų filologų konkurso etape laureatais tapo 5 mokiniai 



mokymas Rajono skaitovų konkurso nugalėtojas, Žemaitijos zonoje pelnyta 3 vieta. 

Pirmokė gimnazistė tapo Etninės kultūros olimpiados rajoninio turo ir 

Žemaitijos zonos laimėtoja. Respublikinėje  etninės kultūros olimpiadoje 

Jorūnė Dimaitė, 2 e kl.,  laimėjo III vietą  

 3 mokiniai tapo rajoninės Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 

prizininkais. 

Parengtos teksto suvokimo ir teksto rašymo užduotys Žemesniųjų klasių 

mokinių rajono olimpiadai. 

Epistolinio rašinio „Parašykite žinutę suaugusiajam apie pasaulį, kuriame 

gyvename“ konkurso rajono turo laureatė B.Balzerytė 

Rajoninė Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada. Laimėtojai Linas 

Petrauskas, 3c kl., Ir Ieva Siniauskaitė, 3c kl. abu respublikinio turo 

dalyviai (O.Kelpšienė), respublikinė Lotynų kalbos ir Antikos kultūros 

olimpiada: Linas Petrauskas bronzos medalio laimėtojas, tarptautinis 

lotynų kalbos konkursas EUROCLASSICA ECCL ELEX 

VESTIBULUM. Linas Petrauskas Sidabro diplomas, Ieva Siniauskaitė – 

bronzos. 

Rajoninis meninių rašinių konkursas ,,Grožio kultas“. Aura 

Malakauskaitė, 3c kl. III vieta (O. Kelpšienė) 

Saviraiškos 

ugdymas 

 

Laimėtas projektas „Lietuviška ir sveika mityba“ (mok. S.Norvaišienė) 

Organizuotos kūrybinės dirbtuves Mažeikių miesto mokyklose 

6 prizinės vietos rajoninėje olimpiadoje. 

Dalyvavimas gimnazijos estetinio vaizdo kūrime ir kūrybinių darbų 

pristatymas parodose (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 

pastate) 

Organizuoti  susitikimai su menininkais. 

Tiksliųjų mokslų 

mokymas(is) 

 

2020 metų pradžioje vykusiose rajoninėje matematikos olimpiadoje 

mokiniai pelnytos 7 prizines vietas 

Šiaulių merginų konkurse pelnytos 3 prizines vietas. 

7 prizinės vietos rajoninėje matematikos olimpiadoje, P.Dapšys buvo 

pakviestas dalyvauti respublikinėje olimpiadoje ir jai ruošėsi, tačiau dėl 

karantino ji neįvyko. 2 prizinės vietos informatikos olimpiadoje 

Mokiniai dalyvavo Dr. J. Kazicko programuotojų konkurse ir forume, 

informatinio mąstymo konkurse „Bebras“ 4 1 etapo laimėtojai. 

Aktyviai dalyvavo mokamuose konkursuose ,,Olimpis“; Kings, 

„Kengūra“, ,,Pangea“ (75 mokiniai) 

  

 

2. Efektyvintas mokytojų kolegialų mokymąsis. 

 

Dalykų integracija  Pamokinė ir projektinė veikla (Erasmus+ ir kiti projektai. 

„ Lietuviška ir sveika mityba“.) 

Intervizijų grupių veikla 100 proc. gimnazijos mokytojų dalyvavimas veikloje 

Kolegialaus bendradarbiavimo 

projekte „Patirties tiltai“ 

Kalnėnų pagrindinės mokyklos mokytojais, Židikų 

Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokytojais. 

Nuotolinio ugdymo patirtis „Švietimo naujienos“. 

http://www.svietimonaujienos.lt/nuotolinio-ugdymo-

patirtys-mazeikiu-merkelio-rackausko-gimnazijoje/ 

https://www.svietimonaujienos.lt/mazeikiu-merkelio-

rackausko-gimnazijos-tiesiami-patirciu-tiltai/ 

Seminarai rajono ir respublikos mokytojams: 

http://www.svietimonaujienos.lt/nuotolinio-ugdymo-patirtys-mazeikiu-merkelio-rackausko-gimnazijoje/
http://www.svietimonaujienos.lt/nuotolinio-ugdymo-patirtys-mazeikiu-merkelio-rackausko-gimnazijoje/
https://www.svietimonaujienos.lt/mazeikiu-merkelio-rackausko-gimnazijos-tiesiami-patirciu-tiltai/
https://www.svietimonaujienos.lt/mazeikiu-merkelio-rackausko-gimnazijos-tiesiami-patirciu-tiltai/


1.Matematikos mokytojų seminaras Mažeikių r. 

matematikos mokytojams:  

2020-05-05 Tema „Šiuolaikinių metodų taikymas mokant 

matematikos nuotoliniu būdu“. 

 2.Anglų kalbos mokytojų  Daivos Goštautienės ir Renatos 

Šaltkauskienės seminaras Židikų Marijos Pečkauskaitės 

gimnazijos mokytojams. 2020-05-07 Tema „Google 

įrankių bei programų Mentimeter, Quizlet, Socrative 

panaudojimas įvairių dalykų pamokose: apklausų kūrimas, 

grįžtamojo ryšio gavimas.“   

3. Rusų kalbos mokytojos Laimos Novakienės seminaras 

rajono rusų kalbos mokytojams  

apie informacinių technologijų taikymą rusų kalbos 

pamokose. 2020-04-07 

4. R. Milėška rajono technologijų mokytojams vedė 

seminarus „3D technologijų taikymas pamokose“ ir 

„Šiuolaikinių technologijų taikymo pamokose įtaka 

ugdymo kokybei“. 

5.O. Kelpšienė vedė Lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimo ilgalaikės 

programos modulio seminarą „Kūrybinis rašymas“ 

Netradicinės pamokos pagrindinių 

mokyklų ir progimnazijų 

aštuntokams 

Pavasario pagrindinės mokyklos, „Ventos“ progimnazijos, 

Senamiesčio pagrindinės mokyklos, Kalnėnų 

progimnazijos, Sodų pagrindinės mokyklos mokiniais 

Pasiruošimas nuotoliniam 

mokymui 

Išklausyti webinarai ir mokymai, mokymasis taikyti 

skaitmenines programas, 

Kolegialūs ryšiai tarp metodinių 

grupių mokytojų 

Įvairių skaitmeninių programų ir platformų taikymas 

nuotolinio ugdymo metu. 

VBE analizė VBE rezultatų aptarimas ir analizė. 

Profesinio tobulėjimo seminarai 1. Seminarai skirti nuotoliniam  ugdymui gerinti. 

2. „Ugdytojo emocinis atsparumas. Praktinės 

rekomendacijos“ (visiems mokytojams) 

3. Office 365 diegimas ir naudojimas gimnazijoje 

(visiems mokytojams) 
 

 

 

 

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. Humanitarinės 

akademijos ir 

STEAM veiklų 

koordinavimas 

Humanitarinė 

akademija 

Giluminis 

humanitarinis 

Mažeikių rajono 

mokyklų 10 (I) – 

Humanitarinė akademija 

1. Organizuotos keturios 

akademijos sesijos po 4 

valandas. Skiriamos patalpas 

ir reikiamos technologijos 

bei aktualios informacijos 

Humanitarų 

akademijos 

rezultatai: 

formavo vertybinį 

pagrindą - atverė 

kultūrinius 



12 (IV) klasių 

mokinių ugdymas 

(perspektyvoje 

galima plėtra į 

kaimyninių 

(Akmenės, Telšių, 

Plungės, Skuodo) 

rajonų mokyklas). 

• Humanitarinių 

mokslų, kaip idėjų 

įvairovės  bei jų 

generavimo 

šaltinio, 

populiarinimas bei 

gilesnį 

humanitarinį 

išsilavinimą 

turinčių 

visuomenės narių 

ugdymas. 

•Asmenybės 

vertybinio pamato 

formavimas 

individo dorovinei, 

kultūrinei, 

socialinei brandai 

sustiprinti. 

STEAM veiklos 

Bendradarbiavimas  

su verslo, mokslo 

įstaigomis: 

sudaromos sąlygos 

užsiėmimams 

vykdyti 

netradicinėse 

aplinkose, naudotis 

laboratorijomis, 

kurių atstovai veda 

užsiėmimus, ir 

pan.; 

Mokinių 

informavimas apie 

karjeros galimybes 

STEAM srityje. 

studijų kokybei vertinti 

rinkimas ir analizė; ji 

pristatyta KU ir socialiniams 

partneriams, 

finansuojantiems 

akademijos veiklą 

2. Dalyvaujančių 

akademijos veiklos mokinių 

skaičius- 50 mokinių. 

3. Istorijos, lietuvių kalbos ir 

literatūros STEAM veiklos. 

Ugdymo procese (80 proc.) 

pamokų naudojamos: 

informacinės komunikacinės 

technologijos; kitos 

technologijos: skaitmeninės 

laboratorijos, kompiuteriniai 

mikroskopai, „Arduino“ ir 

t.t.; mokymo priemonės: 

laboratorinė įranga 

tiriamiesiems darbams, 

technologijų pamokoms 

reikalingos priemonės ir 

pan.; skaitmeninės mokymo 

priemonės. mokomasi 

aktyviai: bendradarbiaujant; 

dirbant grupėse; 

sprendžiant realias 

gyvenimo problemas; 

eksperimentuojant; teoriją 

grindžiant praktine veikla; 

lankantis netradicinėse 

aplinkose: muziejuose, 

gamtoje, pramonės įmonėse, 

kitose mokymo įstaigose ; 

skatinant kūrybiškumą ir 

kritinį mąstymą. 

Mokytojai: kūrybiški, 

drąsūs, aktyvūs; 

savo dalyko specialistai; 

domisi savo dalyko ir 

mokslo naujovėmis; 

nuolat tobulina savo 

kompetencijas. 

prasmės šaltinius 

ir padėjo kurtis 

asmeninio 

gyvenimo 

prasmingas 

gaires, kalbos ir 

literatūros kaip 

žodžio meno 

ypatingą reikšmę 

asmens tapatybės 

formavimuisi; 

kritinį mąstymą – 

per skirtingas 

idėjas skatino 

mokinius suvokti 

tiesos ir laisvės 

ryšį.  

STEAM veiklos 

1. Ugdymo 

procese (100 

proc.) pamokų 

naudojamos: 

informacinės 

komunikacinės 

technologijos 

2.Respublikinė 

biologijos 

olimpiada 6 

respublikinio turo 

dalyviai, chemijos 

respublikinė 

olimpiada 3 

dalyviai.  

4.Aukso medalis, 

padėkos raštas. 

Tarptautinėse 

biologijos ir 

chemijos 

olimpiadose du  

bronzos medaliai. 

5.VBE rezultatai: 

Biologija 

pagerėjo 10 proc. 

66,76 (pernai, 

56,67) 

Chemija 55,57 

(pernai 50,8) 

Biologijos VBE 

du 100 balų 

įvertinimai 

9.2. Efektyvus 

dalyvavimas 

Kokybės krepšelio 

veiklų tikslas – 

1. Efektyvus skirtų lėšų 

panaudojimas. 

1.Sėkmingai 

vykdyti viešieji 



„Kokybės krepšelio“ 

veikloje 

mokinių ugdymosi 

pasiekimų 

gerinimas.  

1 Ugdymo kokybei 

gerinimas; 

2. Geros mokyklos 

požymių raišką 

turinčių bendrojo 

ugdymo mokyklų 

atsakomybę ir 

atskaitomybę už 

ugdymo kokybę, 

skiriant 

finansavimą veiklai 

tobulinti ir gerosios 

patirties sklaidai; 

2. Bendras PUPP-o ir VBE 

įvertinimų balas aukštesnis 

už Lietuvos pasiekimų 

vidurkį. 

3.IT technologijų, virtualių 

aplinkų naudojimas 

pamokose pagerins 

mokymosi motyvaciją.  

4. Pamokų kitose erdvėse 

skaičius išaugs 2 proc. 

5. Gabių vaikų ugdymas- 2-

3 prizinės vietos 

respublikinėse olimpiadose. 

pirkimai - 

nupirkta 

suplanuota įranga 

gamtos 

laboratorijai 

įrengti ir kitoms 

priemonėms. 

2.Įvyko visos 

numatytos 

socialinės 

partnerystės 

veiklos su 

Kalnėnų 

progimnazija bei 

kitais rajono 

socialiniais 

partneriais. 

4.Mokytojai 

nuotoliniu būdu 

vedė 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

seminarus rajono 

ir respublikos 

mokytojams. 

5.Mokyklos 

mokinių metinis 

pažangumas 100 

proc. 

6.Į gimnazijos 

pirmas klases 

atėjo mokytis 5 

proc. daugiau soc. 

partnerių 

mokyklų 

mokinių. 

7.Gimnazijos 

VBE rezultatų 

vidurkis - 

aukštesnis nei 

respublikos 

rodiklis. 

8.Ugdymo 

karjerai mokymai 

turėjo įtakos 

mokinių 

apsisprendimui, 

renkantis studijas 

(ketvirtokai). 

Apklausos 

duomenimis 10 

proc. padidėjo 



mokinių, įstojusių 

pagal pirmą 

pasirinkimą, 

skaičius. 

Antrokams 

sudarius 

individualius 

ugdymosi planus 

mokymuisi pagal 

viduriniojo 

ugdymo programą 

10 proc. sumažėjo 

mokinių 

panorusių per 

vasarą keisti 

ugdymosi 

programą. 

9.3. Koordinuoti 

mokytojų gerosios 

patirties sklaidą ir 

kolegialų mokymąsi. 

Tęsti LL3 projekto 

veiklas. 

Gimnazijos 

bendruomenės 

narių patirties 

sklaida. 5 

seminarai Mažeikių 

rajono socialiniams 

partneriams.  

Bendruomenės 

mokymasis stebint 

kolegų pamokas, 

drauge studijuojant 

įvairius šaltinius, 

dalinantis patirtimi, 

atradimais, 

sumanymais, 

dirbant su 

kolegomis ir 

mokantis iš 

mokinių (50 

mokytojų). 

 Gimnazijos 

atvirumas 

pasauliui: 

bendruomenės 

narių skatinimas 

domėtis kintančia 

aplinka bei reaguoti 

į pasikeitimus. 

 

Efektyvus kolegialus  

mokytojų mokymąsis. 

1.Mokytojai, įgiję patirties 

įsisavinant inovatyvius 

mokymo(si) metodus, 

mokinių motyvacijos ir 

pažangos skatinimo 

principus,  

bendradarbiavimo su tėvais 

formas, pritaikys ugdymo 

procese, bendradarbiaujant 

su mokiniais ir jų tėvais. 

(3,2) 

 2.Pagerės mokinių 

mokymosi motyvacija, todėl 

gerės jų pasiekimai ir 

pažanga. Tai bus stebima 

mokinių individualiuose 

pažangos fiksavimo lapuose. 

3. Mokytojai, įgiję patirties 

darbui su interaktyviomis 

lentomis, vaizdžiai  perteiks 

matematikos mokymo 

medžiagą. Apie 20% 

mokinių sparčiau įsisavins 

dėstomą medžiagą, gerės jų 

mokymosi rezultatai. 

Mokytojai dalinsis gerąja 

patirtimi, įgis daugiau 

pasitikėjimo ir noro keistis; 

pamokose taikys inovatyvius 

mokymo metodus. Bus 

efektyvinamas ugdymo 

procesas. Tai pagerins 

ugdymo kokybę.  Bus 

1.Pravesti 6 

seminarai rajono 

mokytojams: 

LYDERIŲ 

LAIKO veiklos. 

Mažeikių 

Merkelio 

Račkausko 

gimnazijos 

Patirties tiltai su 

Kalnėnų 

progimnazija ir 

Židikų Marijos 

Pečkauskaitės 

gimnazija 2020 

m. 52 mokytojai 

2.Pagerėjo 

mokinių 

mokymosi 

motyvacija, 

pasiektas 100 

pažangumas. 

3. Pamokose 

taikomi 

inovatyvūs 

mokymo metodai. 

4. 12 proc. 

pasiekė geresnių 

mokymosi 

rezultatų. 

 



skatinamas mokinių kritinis 

mąstymas, apie 10 procentų 

mokinių  pasieks geresnių 

mokymosi rezultatų, padidės 

jų individuali pažanga – jie 

patirs mokymosi džiaugsmą 

(anketavimas). 

 

 

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. 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. Sėkmingas nuotolinio ugdymo 

organizavimas 

1. 100 proc. mokinių pažangumas. 

2. VBE rezultatai aukštesni nei 

respublikos vidurkis 

3.2. Rajono švietimo įstaigų valdovų telkimas 

organizuojant nuotolinį mokymą 

1. Įkurta internetinė FB svetainė 

„Mažeikių švietimas 

2. Inicijuoti virtualūs susitikimai su 

Mažeikių rajono vadovais. 

3. Pasidalinta medžiaga iš 

susitikimų su SMSM atstovais. 

 

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.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. 

7.2. 

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. Kitų metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

8.1. Stiprinti mokytojų 

gerosios patirties sklaidą ir 

kolegialų mokymąsi 

1. Organizuojamas 

kryptingas mokytojų 

mokymasis, mokytojai 

mokosi drauge ir vieni iš 

kitų.  

2. Mokytojai reflektuoja 

ir įvertina kvalifikacijos 

1.1. Per metus organizuoti ne 

mažiau kaip 3 mokymai visam 

kolektyvui. 

1.2. Ne mažiau kaip 85 proc. 

mokytojų veda atviras 

pamokas, jos aptariamos, 

pateikiamos rekomendacijos 



tobulinimo renginių įtaką 

profesiniam meistriškumui 

tobulinimui. 

1.3. Gerosios patirties sklaidai 

ir plėtrai organizuotos ne 

mažiau kaip 2 dalykinės 

konferencijos arba seminarai 

rajono mokytojams. 

2. Parengta elektronine 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginių apskaitos forma, 

kurioje pedagoginiai 

darbuotojai įsivertina savo 

profesines kompetencijas, 

numato kompetencijų 

tobulinimo tikslus. 

8.2. Sukurti pedagogų 

metines veiklos 

vertinimo, siejamo su 

Modeliu, 

organizavimo, tvarką. 

Sudaryti galimybe 

organizuoti planingą 

ir giluminį pedagogų 

metines veiklos 

vertinimą, atsižvelgus 

į konkrečiam etatui 

priskirtą valandų 

panaudojimo 

rezultatus. 

1. Parengti ir patvirtinti  

pedagogų metines 

veiklos aprašo formą, 

2. Su pedagogais 

susitarti dėl vadovo ir 

pedagogo metinio 

pokalbio 

organizavimo būdų, 

formų ir krypčių. 

3. Įvertinti ir 

koreguoti 

pedagogų veiklą 

bendruomenei ir joms 

skiriamų valandų 

tikslingumą. 

4. Parengti ir įdiegti 

elektroninę 

pedagoginio etato 

sandaros formą. 

 

8.3.Įgyvendinti gimnazijos 

veiklos tobulinimo plano 

priemones pagal Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų 

projektą „Kokybės krepšelis“ 

(toliau projektas „Kokybės 

krepšelis“) 

Vykdomos projekto 

„Kokybės krepšelis“ 

priemonės užtikrins 

gimnazijos veiklos 

tobulinimą. 

100 proc. įgyvendinti veiklos 

tobulinimo plano numatytas 

priemones, susijusias su 

mokinių motyvacijos didinimu, 

patyriminio mokymo(si) 

taikymu, pedagogų profesiniu 

tobulėjimu, veiksmingų 

edukacinių aplinkų kūrimu. 

 

9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

 

 

 



VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  

____________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                          __________                    _________________         

__________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  

darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________               _________               ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 



 


