
 

 

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija 
 

ASTA ŽUKAUSKIENĖ 
 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2022-01-11 Nr. ________  

 

Mažeikiai 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos strateginis planas 2021- 2023 metams parengtas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015-12-21 įsakymu Nr. V-1308 

patvirtinta nauja Geros mokyklos koncepcija, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002 birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 patvirtinta Strateginio planavimo 

metodika, gimnazijos nuostatais, patvirtintais Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 

30 d. sprendimu Nr. T1-109, Mažeikių rajono savivaldybės ilgalaikiu strateginiu plėtros planu 

2014–2020 m., Lietuvos Respublikos Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategija ir nusako 

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos vystymo strateginius tikslus, kryptis ir apibrėžia 

veiklos rezultatus. 

MISIJA 

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija – besimokanti, bendraujanti ir bendradarbiaujanti, 

derinanti tradicijas ir modernumą, atvira kaitai mokykla, padedanti atskleisti jauno žmogaus 

gebėjimus ir parengianti gyventi moderniame globalėjančiame pasaulyje. 

VIZIJA 

Moderni humanistinė mokykla, kurioje siekiama įvairiapusio asmenybės augimo – atviro pasauliui, 

aukščiausių tikslų siekiančio ir socialiai atsakingo jauno žmogaus. 

STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS 

Humanitarinis ugdymas – subjektyvus pasaulio pažinimas: kritinio mąstymo ugdymas, emocinio, 

etinio ir estetinio vertinimo kriterijų įgijimas. 

STEAM veikla –  racionalus pasaulio pažinimas, besiremiantis moksliniu eksperimentu. 

Socialinė integracija – individo ir bendruomenės integracija, solidarumas ir socialinė atsakomybė. 

TIKSLAI 

1. Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą. 

2. Modernizuoti gimnazijos edukacines erdves ir gerinti aplinką. 

PLANŲ ĮGYVENDINIMAS 

Priemonė Rezultatai 

Efektyvus ugdymo 

proceso organizavimas, 

siekiant kiekvieno 

mokinio individualios 

pažangos 

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 

100 proc. visų gimnazijos mokinių  metinis pažangumas. 

Mokytojų tarpusavio 

bendradarbiavimo bei 

patirties sklaidos 

skatinimas 

1.Intervizijų grupių veikla (100 proc.) 

2.Kolegialaus bendradarbiavimo projekte „Patirties tiltai“ (su rajono 

progimnazijomis) 

3.Nuotolinio ugdymo patirtis (skaitmeninio turinio integravimas į 

ugdymo procesą) 

4.Kolegialūs ryšiai tarp metodinių grupių mokytojų (100 proc.) 
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Gimnazijos mokytojų 

kvalifikacijos kėlimas, 

atsižvelgiant į 

gimnazijos prioritetus, 

programas ir 

priemones. 

1. Profesinio tobulėjimo seminarai.  

2. Netradicinės pamokos pagrindinių mokyklų ir progimnazijų 

aštuntokams. 

3. Kokybiškas nuotolinis ir hibridinis  

4. VBE rezultatų tendencijos. 

VBE 2018 2019 2020 2021 (šalies) 

Biologija 66,3 56,7 66,8 61,2 (50,7) 

Chemija 45,8 50,1 55,6 65,4 (46,6) 

Užsienio kalba (anglų) 67,8 71,4 76,5 67,1 (61,1) 

Geografija 50,6 55,4 66,2 60 (47,3) 

Užsienio kalba (vokiečių) 100 84 0  

Istorija 44,1 56,4 53,4 52,3 (47,4) 

IT 70,5 64,6 72,5 56,1 (43,1) 

Lietuvių kalba ir literatūra 43,5 45,2 45 46,7 (42,4) 

Matematika 30,3 35,9 27 35,1 (31,2) 

Fizika 36,3 46 40,9 53,7 (42,7) 

Užsienio kalba (rusų) 96,2 85,5 91,1 62 (76,7) 
 

Mokytojų ugdymo 

turinio įgyvendinimo 

priežiūros ir 

įsivertinimo 

tobulinimas 

Efektyvi, skatinanti tobulėti mokytojų ir nepedagoginių darbuotojų 

veiklos savianalizė (individuali forma kiekvienam mokytojui 2021 

rugsėjo mėn., tobulinimas 2021 m. gruodžio mėn.) 

Mokinių mokymosi 

motyvacijos 

stiprinimas ir 

mokymosi mokyti 

kompetencijos 

ugdymas 

1. HUMANITARŲ akademijos veikla. 2 metai 

2. Įrengta STEAM laboratorija. Gimnazija įtraukta į STEAM mokyklų 

tinklui. 

3. Laimėjimai respublikinėse olimpiadose ir konkursuose: 

1. Sidabro medalis tarptautinėje CHEMIJOS olimpiadoje. P.Dapšys, 

mokytoja Audronė Čekytė 

2. Sidabro medalis tarptautinėje BIOLOGIJOS olimpiadoje, Povilas 

Dapšys, mokytoja Lina Vičiulienė. 

3. Laimėjimai respublikinėse olimpiadose: 

3.1. Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada. 1 vieta Jorūnė 

Dimaitė. 

3.2. Lietuvos mokinių chemijos olimpiada. 2 vieta. Povilas Dapšys. 

3.3. 53-oji Lietuvos mokinių  biologijos olimpiada. 2 vieta. Povilas 

Dapšys. 

3.4. 53-sis jaunųjų filologų konkursas. 3 vieta. Kamilė Armalaitė. 

3.5. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada. Vaiva Margelytė. 3 vieta. 

3.6. Respublikinis anglų kalbos konkursas I-II gimnazijos klasių 

mokiniams. 1 vieta. Nedas Šarmanauskas. 

3.7. Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada. Pagyrimo raštas. Eglė 

Žulpaitė.  

3.8. Lietuvos mokinių dailės olimpiada. Pagyrimo raštas. Titas 

Daubaris. 

3.9. Lietuvos mokinių geografijos olimpiada. 1 vieta. Edgaras Narkus. 

3.10. XX nacionalinis mokinių  Česlovo Kudabos geografijos 

konkursas. 2 vieta. Rokas Slančiauskas 

4. Gimnazistai mokosi neformalaus ugdymo gamtos mokslų mokyklose 

„Pažinimas“, „Biosa“, NMA (15 mokinių). Dalyvavimas  nuotoliniuose 

Europos kvantinės savaitės renginiuose. 

5. Gimnazijoje mokomasi šių užsienio kalbų: pirmoji užsienio kalba – 
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anglų klb. (privaloma),  antroji užsienio kalba rusų kalba arba vokiečių 

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

švietimas).  

7. 4 tarptautiniai Nordplus Junior and Erasmus+ projektai 

8. Pamokos ki(taip) su universitetų dėstytojais, verslo įmonėse. 

9. Vyksta MMB bendrovių veikla.              

Šiuolaikinių 

informacinių 

technologijų priemonių 

diegimas ugdymo 

erdvėse. 

1. Gamtos mokslų laboratorijos įrengimas. 

2. 5 užsienio kalbų laboratorijų įrengimas. 

3. 20 interaktyvių lentų naudojimas ugdymo procese. 

4. 12 hibridinių klasių įrengimas. 

5. Aktų salės garso, apšvietimo įrangos modernizavimas. 

6. Mobiliųjų edukacinių erdvių įrengimas 3 aukšto hole. 

 

 

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. 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 

tobulinimo 

renginių įtaką 

profesiniam 

meistriškumui 

1.1. Per metus organizuoti 

ne 

mažiau kaip 3 mokymai 

visam 

bendruomenei 

1.2. Ne mažiau kaip 85 proc. 

mokytojų veda atviras 

pamokas, jos aptariamos, 

pateikiamos rekomendacijos 

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. 

1.1.1.„Microsoft 

Office 365- 

programų paketas 

moderniam ir 

efektyviam 

mokyklos 

bendruomenės 

darbui“. 

S.Mackevičienė. 

1.1.2.  Seminaras 

„Emocijų džiazas 

realybėje“. 

V.Servutienė 

1.1.3. Mokymai 

bendruomenei. „ 

Kaip rinktis 

profesiją, kad 

robotai nepaliktų 

mūsų be darbo“ 

G. Serafinas. 

1.1.4. 

Mikroklimatas 

gimnazijoje. 

„Organizacijos 

emocinė kultūra: 

tyrimo 

organizavimas, 

rezultatų 

skelbimas ir 

aptarimas“. 

1.2. 100 proc. 
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gimnazijos 

mokytojų stebi 

kolegų darbą, 

dalinamasi gerąja 

patirtimi, 

tobulinamas 

ugdymo proceso 

organizavimas. 

1.3. Gerosios 

patirties sklaida 

rajono ir 

respublikos 

mokytojams. 

2021 metais 10 

seminarų 

Mažeikių rajono 

socialiniams 

partneriams 

Lietuvių kalbos 

mokytojai „Kaip 

rengti mokinius 

rašiniui“  

Renata 

Šaltkauskienė, 

Daiva 

Goštautienė  

„Technologijų 

panaudojimas 

pamokose“  

Rita Meškienė 

„IT nauda anglų 

kalbos pamokose“ 

Matematikos 

mokytojai du 

seminarai 

„Šiuolaikinių 

metodų taikymas 

mokant 

matematikos“ (2 

seminarai, iš jų  1 

seminaras 

Akmenės 

gimnazijos 

mokytojams) 

Socialinių mokslų 

mokytojų „LDK 

pažinimas 

keliaujant per 

Lietuvą“ 

Gamtos mokslų 

mokytojai 

„Integruoti 
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bandymai gamtos 

mokslų 

pamokose“ (2 

seminarai) 

Raimondas 

Milėška 

„Šiuolaikinių 

technologijų 

taikymas 

pamokose“ 

Sigrida 

Norvaišienė 

„Kūrybiškumas ir 

rankdarbiai 

tikybos 

pamokose“. 

2.Parengta 

elektronine 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginių apskaitos 

forma, 

kurioje 

pedagoginiai 

darbuotojai 

įsivertins savo 

profesines 

kompetencijas, 

numatys 

kompetencijų 

tobulinimo 

tikslus. 

1.2.  Sukurti 

pedagogų 

metines veiklos 

vertinimo, siejamo 

su 

Modeliu, 

organizavimo, 

tvarką. 

Sudaryti galimybę 

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. 

1.Efektyvi, 

skatinanti tobulėti 

mokytojų ir 

nepedagoginių 

darbuotojų 

veiklos 

savianalizė 

(individuali forma 

kiekvienam 

mokytojui 2021 

rugsėjo mėn., 

tobulinimas 2021 

m. gruodžio 

mėn.) 

2. Susitarta dėl 

metinio pokalbio 

laiko, formos 

(individualūs 

metiniai 

susitikimai, 
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dalyvaujant 

kuruojančiam 

pavaduotojui) 

1.3.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. 

1.Įrengta 

gamtamokslinė 

laboratorija. 

2.KTU 

inžinerinių 

specialybių 

pristatymas. 

Praktinė 

eksperimentinė 

veikla „Įdomieji 

cheminiai ir 

fizikiniai 

eksperimentai“, 

„Inžinerinės 

dirbtuvės 

3. Sukurtos dvi 

vaizdo 

matematikos. 

Įvyko  jų 

pristatymas, 

išbandymas 

praktikoje, 

pritaikymas 

gimnazijos 

mokiniams ir 

socialiniams 

partneriams. 

4. Dvi mokinių 

išvykos į VU, 

KTU ar VDU 

gamtos mokslų 

laboratorijas. 

5. Edukacinė 

mokinių išvyka į 

Kauno tvirtovės 

VII forto 

organizuojamą 

paskaitą „Nuo 

Platono iki 

Archimedo“. 

6. Ugdymo 

karjerai renginiai 

– susitikimai su 

buvusiais 

gimnazijos 

mokiniais 

„Sėkmės 

istorijos“. 

7. Mokinių 
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kultūrinės 

kompetencijos 

ugdymas per 

teatrą. 

Netradicinės 

pamokos – 

išvykos į 

spektaklius. 

8. Įdomūs ir 

motyvaciją 

stiprinantys 

lektoriai 

gimnazijoje. 

9. Naujų 

edukacinių 

erdvių, skirtų 

mokinių 

savivaldai, 

bendruomenišku

mo puoselėjimui 

ir netradicinėms 

pamokoms, 

įrengimas. 

10. Hibridinių 

klasių įrengimas. 

11. 

Bendruomenės 

mokymasis 

intervizijų 

grupėse  stebint 2-

3 kolegų 

pamokas, drauge 

studijuojant 1-2 

įvairius šaltinius, 

dalinantis 

patirtimi( 

kolegialus ryšys), 

atradimais, 

sumanymais ir 

kūriniais, dirbant 

su kolegomis ir 

mokantis iš 

mokinių (50 

mokytojų). 

 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 



8 

 

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Užtikrintas nuotolinis ir hibridinis ugdymas 

COVID-19 sąlygomis.  

Visuose gimnazijos kabinetuose galimas 

hibridinis mokymas. Iš jų 12 kabinetuose 

įrengta spec. hibridinio mokymo priemonės 

3.2. Užtikrinamas mokinių ir mokytojų saugumas 

COVID – 19 sąlygomis. 

Itin mažas sergamumas COVID-19 

3.3. Įgyvendinta „Geros savijautos programa“ . 

Dalyvavo 70 proc. mokinių. 

Sumažintos  nuotolinio mokymo pasekmės 

vaikų ir jaunimo fizinei bei psichikos 

sveikatai,  gerinta mokinių emocinę būklė ir 

sukurtos kuo palankesnes sąlygas patirti 

mokymosi sėkmę jau sugrįžus į klases. 

3.4. LMVA skyriaus pirmininko veikla.  Deleguoti kandidatai į vertinimo komisijos 

narius, renkant švietimo įstaigos vadovus. 

Dalinimasis svarbiausiomis švietimo 

naujienomis soc. tinkluose „Mažeikių 

švietimas“. 

 

3.5. Patirties sklaida švietimo įstaigų vadovams bei 

mokyklų komandoms, įgyvendinančioms projekto 

KOKYBĖS KREPŠELIS veiklas (Šiaulių Juliaus 

Janonio gimnazija, Akmenės gimnazija) 

Bendradarbiavimas su soc. partneriais 

įgalina efektyvinti ugdymosi procesą, 

dalintis ir pasinaudoti kitų švietimo įstaigų 

patirtimi. 

3.6. Vadybinių kompetencijų tobulinimas.  „Vadovų laikas“ – 10 seminarų, NŠA 

projektas „Parama mokyklų vadovams, 

ugdymo turinio reformos Lietuvoje 

lyderiams“. Vadovavimo efektyvinimas, 

komunikacijos įstaigos viduje gerinimas. 

 

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.    
 

______________________________________ 



 

 

                                                                       



 

 

 


