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I SKYRIUS 
ĮVADAS 

 

 Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos (toliau – gimnazija) 2020–2022 metų strateginis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Švietimo įstatymo 54 straipsnio 4 punkto nuostatomis. Plano tikslas – pasirinkti gimnazijos trejų metų veiklos prioritetus ir suplanuoti 

efektyvias ir sistemingas veiklas. 

Strateginį planą parengė darbo grupė, sudaryta gimnazijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V-44. 

Rengiant planą remtasi: 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. XI-1281;  

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015; 

Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-

745; 
Bendrojo ugdymo kaitos gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. liepos 11d. nutarimu Nr. XIII-627; 

„Geros mokyklos koncepcija“, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-

1308; 

Ignalinos rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. 

gruodžio 21 d. sprendimu Nr. TS-153; 

Ignalinos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. 

vasario 7 d. sprendimu Nr. T-6; 

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos nuostatais, patvirtintais  Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. 

sprendimu Nr. T-61;  

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis, veiklos ataskaitomis, bendruomenės narių siūlymais ir rekomendacijomis. 

 

II SKYRIUS 

GIMNAZIJOS PRISTATYMAS 

 

Ignalinos rajono Didžiasalio vidurinė mokykla įkurta 1978 m.  

1980 m. mokyklą baigė pirmoji abiturientų laida – 17 abiturientų.  

1987–1988 m. m. mokykloje mokėsi 598 mokiniai. Tai didžiausias mokinių skaičius mokyklos istorijoje. 

1993 m. mokyklai suteiktas „Ryto“ vardas. 

Iki 1994 m. buvo mokoma lietuvių ir rusų kalbomis.  

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-98, po vidurinio ugdymo programos akreditavimo, 

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ vidurinė mokykla tapo gimnazija. 



2014 m. gegužės 29 d. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T-61 įsteigtas Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos 

Naujojo Daugėliškio skyrius, kuriame 4 metus buvo vykdoma Vidurinio ugdymo programa. Nuo 2018–2019 m. m. dėl sumažėjusio mokinių 

skaičiaus skyriuje klasės nekomplektuojamos.  

Per 1980–2019 metus brandos atestatai buvo įteikti 709 abiturientams.  
Mokyklos direktorius Tadas Jarmuška vadovavo nuo jos atidarymo iki 2006–2007 m. m. pabaigos. Nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. direktorė 

Elena Sekonienė. 

Gimnazijoje vykdomos švietimo programos: Vidurinio ugdymo programa, Pagrindinio ugdymo programa, Pagrindinio ugdymo 

individualizuotos programos, Pradinio ugdymo programa, Pradinio ugdymo individualizuotos programos, neformaliojo švietimo programos.  

2019–2020 m. m. gimnazijoje mokosi 136 mokiniai, yra 12 klasių komplektų. Vidutinis mokinių skaičius pradinėse klasėse – 10,25; 

besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą –11,5 pagal vidurinio ugdymo programą – 13 mokinių. 

Gimnazijoje dirba 22 dalykų mokytojai, 3 neformaliojo ugdymo pedagogai. 

Didelis dėmesys skiriamas mokinių ugdymui, skatinimui dalyvauti įvairiose veiklose. Pastaraisiais metais gimnazijoje vyko integruoti 

projektai „Astronomija kitaip“, „Didžiasalio infrastruktūra“ bei „Pažinkime gimtojo krašto paukščius“, mokiniai dalyvavo Paliesiaus dvare 

vykusioje edukacinėje programoje „Pavasario garsai gamtoje ir muzikos instrumentuose“, akcijoje „Paukščiai prie mano namų“, lankėsi Labanoro 

regioniniame parke, Birvėtos biosferos poligone, Gamtos tyrimų centro Hidrobiontų ekologijos ir fiziologijos laboratorijoje Vilniuje, 

eksperimentavo Vilniaus universiteto ir bendrovės „Thermo Fisher Scientific Baltics“ kuruojamoje „Mobiliojoje bioklasėje“, pristatė tiriamąjį 

darbą Vilniaus Universiteto Gyvybės mokslų centre vykusioje respublikinėje konferencijoje „Tiriamoji veikla gamtamoksliniame ugdyme“, 

Žaliosios olimpiados finale Kaune, kartu su Jungtiniu Lietuvos vaikų choru koncertavo šv. Kotrynos bei Šv. Jonų bažnyčiose Vilniuje, laimėjo 

pirmąsias vietas respublikoje pilietiškumo ugdymo, krašto pažinimo, lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkursuose, sporto varžybose.  

Gimnazija – šviesi, jauki, nuolat atsinaujinanti: 2018 m. įgyvendinus gimnazijos parengtą projektą, finansuotą Europos žemės ūkio fondo 

kaimo plėtrai bei Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis, „Keramika grįžta į Didžiasalį“ – įrengta keramikos klasė su visa reikalinga įranga ir 

priemonėmis (šis projektas, kaip sėkmingas pavyzdys, pristatytas LRT laidoje „Kaime gyventi gera“, tapo nugalėtoju Utenos apskrityje 

respublikiniame konkurse „Krašto auksas“), dalyvaujant projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ – gauti 

nauji mokymo priemonių komplektai. 2018 m. renovuotas sporto aikštynas, 2019 m. – prie sporto salės esantys persirengimo kambariai. Sporto 

salė ir aikštynas atviri bendruomenei: vakarais ir poilsio dienomis juose aktyviai leisti laisvalaikį gali bet kuris bendruomenės narys. 2019 m. prie 

gimnazijos įrengtos pakeltos lysvės, įrenginėjamas Kneipo takas, poilsio ir pažintinė erdvė I aukšte pradinukams. 

Gimnazija nuolat bendrauja su partneriais: Didžiasalio ir Tverečiaus seniūnijomis, Didžiasalio bendruomene, Didžiasalio vaikų globos ir 

socialinės paramos šeimai centru, Ignalinos pasienio rinktinės Tverečiaus užkarda, Didžiasalio kultūros namais, Ignalinos krašto muziejumi, 

Ignalinos viešąja biblioteka bei jos filialais Tverečiuje, Didžiasalyje, Dysnoje, Tautos fondu, lietuvių švietimo draugija „Rytas“, prof. V. 

Landsbergio fondu, Švenčionių Z. Žemaičio gimnazija bei rajono mokyklomis. Bendradarbiavimas, bendri projektai ir renginiai ugdo kūrybiškumą, 

suteikia įvairesnių galimybių mokinių saviraiškai.  

Nuo pirmųjų gyvavimo metų gimnazija yra prisiėmusi misiją saugoti ir skleisti šio krašto kultūrą, istoriją, ugdyti mokinių pilietiškumą, 

pasididžiavimą gimtine, į tai įtraukti ir krašto bendruomenę. Ši misija įgyvendinama nuolat per kasmetines vakarones, dar 1988 m. įkurtą ir nuo to 

laiko labai išplėstą gimnazijos muziejų bei aktyvią pilietinę, kraštotyrinę ir etnokultūrinę veiklą. Ši veikla įvertinta Miko ir Kipro Petrauskų premija, 



Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos, Kultūros ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos padėkomis ir medaliu už pilietiškumo 

ugdymą, aktyvią visuomeninę ir pilietinę veiklą.  

Gimnazijos bendruomenė – puoselėjanti savo tradicijas, tautiškumą, toleranciją, atvira pozityviai kaitai, bendradarbiaujanti, susitelkusi, 

iniciatyvi, geranoriška, kurianti saugią aplinką ir besididžiuojanti savo mokykla. 

 

III SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

3.1. Aplinkos (peste) analizė 

 

Politiniai ir teisiniai veiksniai 

 

Gimnazijos veiklai neišvengiamą įtaką daro švietimo politika respublikoje, Europos Sąjungoje ir, globaliau žiūrint, pasaulyje. Gimnazija 

vadovaujasi Lietuvos Respublikos Seimo priimamais įstatymais bei poįstatyminiais aktais, svarbiausias iš kurių – Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. XI-1281; Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, potvarkiais ir kitais teisės aktais.  

Gimnazijos bendruomenei suprantami ir priimtini Valstybės pažangos strategijoje „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“įtvirtinti 

vertybiniai principai: 

– humaniškumo, demokratiškumo ir lygių galimybių, pilietiškumo, laisvės realizavimo ir etikos, tolerancijos ir dialogiškumo; 

– tautinės tapatybės, istorijos pažinimu grįsto tradicijos tęstinumo ir atvirumo kultūrų įvairovei; 

– bendradarbiavimo, bendro darbo ir įvairių visuomenės grupių nuomonių nuolatinio keitimosi ir indėlio į bendrus tikslus; 

– kūrybiškumo, išradingumo, saviraiškos, savo ir visuomenės sėkmės kūrimo generuojant idėjas ir jas įgyvendinant, kontekstualaus 

atvirumo naujovėms ir geriausiai pasaulio praktikai; 

– atsakingumo už savo veiksmus, aktyvaus rūpinimosi savimi, aplinka, bendruomene; 

deklaruojamas siekis: 

– sukurti daugiau alternatyvų, nukreiptų į individualių gebėjimų ugdymą ir asmenybės tobulėjimą. 

– turtinti mokymosi, praktinio taikymo aplinką mokyklose, plėsti visų mokyklų veiklos įvairovę, ypač kultūrinės saviraiškos, lyderystės, 

kūrybingumo, verslumo, profesinių gebėjimų ugdymo galimybes, paramą savanorystės iniciatyvoms; 

– rūpintis socialiniu, emociniu, lytiniu ir tarpkultūriniu ugdymu;  

– organizuoti edukacinę pilietinę veiklą, asmenybės saviugdą visoje šalyje, plėtoti įvairias jos organizacines formas; 

–  dėmesys mokytojų kompetencijai, asmeninėms savybėms, jų motyvacijos, kūrybiškumo ir noro nuolat tobulėti skatinimas.  

Tačiau trečią dešimtmetį besitęsianti švietimo reforma, neapgalvoti ar neteisingi sprendimai, negebėjimas arba nenoras, pasikeitus 

politinėms partijoms, įgyvendinti priimtų sprendimų įneša į kasdienę veiklą daug sumaišties, netikrumo, mažina pasitikėjimą visa sistema.  

 



Ekonominiai veiksniai 

 

Gimnazijos finansavimas priklauso nuo valstybės skiriamų mokymosi lėšų bei steigėjo skiriamų aplinkos lėšų. Mažėjant mokinių skaičiui, 

mažėja skiriamų lėšų, brangsta vieno mokinio išlaikymas, valstybiniu lygmeniu nuolat keliamas klausimas dėl mokyklų tinklo pertvarkos. Be 

aiškių sprendimų nėra tikrumo dėl ateities. Atsižvelgiant į ekonominę situaciją 2018 metais gimnazijoje buvo sumažinti pagalbos mokiniui 

specialistų, 2019 – aptarnaujančio personalo etatai. Edukacinių aplinkų kūrimui, veiklų organizavimui ieškoma ir rėmėjų, rengiami ir įgyvendinami 

projektai. 

 

Socialiniai veiksniai 

 

Gimnazijos socialinė aplinka per pastaruosius ekonomikos augimo šalyje metus praktiškai nepasikeitė: bendruomenė sensta, dėl 

nepalankios geografinės padėties ir kitų aplinkybių nėra kuriama naujų darbo vietų, gyvenvietėje išlieka didžiausias respublikoje nedarbo lygis, 76 

vaikai (55 % gimnazijos mokinių) iš nepasiturinčių šeimų gauna nemokamą maitinimą. 50 vaikų auga daugiavaikėse šeimose, 21 vaikas – 

globojamas. Šeimų skurdas riboja vaikų ugdymo(si) galimybes. Teigiamas poslinkis – vaiko pinigai, darbo vietų pasiūla kituose regionuose. Bet 

išvykstantys tėvai išsiveža ir vaikus. Mažėjant bendram mokinių skaičiui, išlieka ir net didėja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

dalis. 2019–2020 m. m. gimnazijoje ugdomi 32 (23 % gimnazijos mokinių) specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai. Visos šios aplinkybės 

apsunkina vaikų ugdymą. 

 

Technologiniai ir edukaciniai veiksniai 

 

Gimnazija pagal galimybes naudojasi IKT inovacijomis, diegia jas į kasdienę veiklą: turi interneto svetainę, naudojasi elektroniniu dienynu 

„Mano dienynas“, teikia duomenis šalies ugdymo įstaigų duomenų bazėms: Mokinių registrui, Pedagogų registrui, Švietimo valdymo 

informacinei sistemai, duomenų perdavimo sistemai KELTAS. Visi kabinetai gimnazijoje kompiuterizuoti, veikia plačiajuostis ir belaidžio 

interneto ryšys. Ugdymo procese naudojami 68 kompiuteriai (1 kompiuteris – 2 mokiniams), 2 interaktyvios lentos, 14 projektorių, kitos 

technologinės priemonės. Tai suteikia daugiau galimybių organizuojant ugdomąsias veiklas, keliant mokytojų kvalifikaciją. 



3.2. Vidinė analizė 

 

Žmogiškieji ištekliai 

 

Gimnazijoje dirba 25 mokytojai (18,26 etato), 3 iš jų – neformaliojo ugdymo pedagogai. 8 mokytojai turi mokytojo metodininko, 12 – 

vyresniojo mokytojo, 5 – mokytojo kvalifikacinę kategoriją. Visi mokytojai atitinka jų kvalifikacijai keliamus reikalavimus, nuolat ją kelia. Dirba 

4 pagalbos mokiniui specialistai (2,75 etato): specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas, bibliotekininkas; visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas (0,25 etato), direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkio reikalams. Kiti darbuotojai (15,9 etato): vyriausiasis 

buhalteris, raštinės administratorius, kompiuterininkas, valgyklos darbuotojai, valytojai, santechnikas, stalius, elektrikas, kiemsargis.  

 

Materialiniai ištekliai 

 

Gimnazijoje yra 4 pradinės klasės, 15 mokomųjų dalykų kabinetų, 3 pagalbos mokiniui specialistų kabinetai, biblioteka su skaitykla, sporto 

salė, aktų salė, gimnazijos muziejus, medžio apdirbimo dirbtuvės, valgykla. 

2017 m. 

Medžio dirbtuvėms nupirktas cikloninis dulkių siurblys (300 Eur), garso kolonėlės įvairiems kabinetams (7 vnt.– 133 Eur), projektorius 

(465 Eur) lietuvių k. kabinetui.  

Siekiant efektyvesnio mokymo priemonių panaudojimo biologijos kabinetas iš 3 aukšto perkeltas į 2, šalia fizikos ir chemijos kabineto, 

nupirktos naujos spintos (639,96 Eur), mikroskopas (85 Eur), projektorius (465 Eur) biologijos kabinetui.  

Pakeisti mokinių suolai bei mokytojų stalai lietuvių ir rusų kalbų kabinetuose (2 364 Eur). 

Edukacinei veiklai pritaikyta aktų salė – įsigyta garso aparatūra (rėmėjų lėšos – 2 942,50 Eur), projektoriaus ekranas (193 Eur), projektorius 

(465 Eur). 

Įsigyta sporto inventoriaus už 274,55 Eur, 

2018 m. 

Įgyvendinus gimnazijos parengtą projektą, finansuotą Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai bei Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis, 

„Keramika grįžta į Didžiasalį“ – įrengta keramikos klasė su visa reikalinga įranga (molio žiedimo staklėmis, molio degimo ir stiklo lydymo 

krosnelėmis), įrankiais, medžiagomis bei baldais (6 834,85 Eur). 

Atnaujintas technologijų kabinetas – nupirkti baldai klasei, įrengta virtuvė su naujais baldais, įranga (kaitlente, orkaite, šaldytuvu) – 4 

240,72 Eur. Kabinetas papildytas iš projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ gautu naujų mokymo 

priemonių komplektu (2666,84 Eur) 1–4 klasių mokiniams, todėl jiems šiame kabinete sudarytos sąlygos tiriamajai veiklai, bandymams atlikti. 

Nupirktas kompiuteris logopedo kabinetui – 399 Eur.  

Gautas 15 vnt. nešiojamų kompiuterių komplektas (12 233,1 Eur – Švietimo informacinių technologijų centras). 

Edukacinei veiklai pritaikytas muziejus (stalai, mokinio kėdės – 420,5 Eur).  



Renovuotas sporto aikštynas, jame įrengti specialia danga dengti bėgimo takai, universali sporto aikštelė, scena renginiams (Europos 

Sąjungos (ES) lėšos pagal priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ Didžiasalio viešųjų erdvių modernizavimui ir pritaikymui 

bendruomenės poreikiams). 

Nupirkta sporto inventoriaus už 250,08 Eur. 

2019 m. 

Iš projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ gautas naujų mokymo priemonių komplektas (4 398,35 

Eur) 5–8 klasių mokiniams. 

Nupirkti projektoriai technologijų ir anglų k. ir spausdintuvas anglų k. kabinetams (934 Eur), kompiuteris rusų k. kabinetui (327 Eur). 

Gautas 15 vnt. nešiojamų kompiuterių komplektas (12 360,15 Eur – Švietimo informacinių technologijų centras). 

Renovuoti prie sporto salės esantys persirengimo kambariai, dušai ir tualetai (ŠMSM 6390 Eur) ir savivaldybės (8 195 Eur) lėšos). 

Nupirktos persirengimo spintelės mokiniams (1159,96 Eur), mokinio suolai ir mokytojų stalai anglų kalbos (1571 Eur) ir tikybos (1074 

Eur) kabinetams, magnetinė lenta, priemonių spintos matematikos, fizikos, rusų k. ir muzikos kabinetams (1990 Eur). 

Pakeisti šviestuvai, stalai ir kėdės informacinių technologijų kabinete (918,54 Eur), 

Prie gimnazijos įrengtos pakeltos lysvės, Kneipo takas, pirmame gimnazijos aukšte – poilsio-pažintinė erdvė pradinukams (rėmėjų lėšos – 

883,39 Eur).  

Nupirkta sporto inventoriaus už 206,90 Eur. 

Bibliotekos fonde 2017 metų pradžioje buvo 13020 vnt. (6087 pavadinimų) dokumentų fondas, 9295 vnt. – vadovėlių fondas. 

2020 metų pradžioje – 14016 vnt. (4571 pavad.) dokumentų fondas (2600 vnt. iš jų – programinės, 1050 – informacinės literatūros), 9211 

vnt. – vadovėlių fondas. 

Per 3 metus buvo keli bibliotekos ir vadovėlių fondų nurašymai: nurašyti pasenę, neaktualūs, susidėvėję leidiniai. Mažėjant mokinių 

skaičiui, mažėja ir vadovėlių fondas. 

2017 m. iš mokymo priemonėms skiriamų lėšų įsigyta 364 vnt. vadovėlių (2168,00 Eur), 28 vnt. grožinės literatūros (195,00 Eur), 37 vnt. 

(228,00 Eur) mokymo priemonių (testai, užduotys, mokytojo knygos, papildoma mokymo medžiaga, CD, kompiuterinės programos, dailės 

mokymo priemonės).  

2018 m. – 291 vnt. vadovėlių (3085,00 Eur), 23 vnt. grožinės literatūros (167,00 Eur), 52 vnt. mokymo priemonių (136,00 Eur). 

2019 – 217 vnt. vadovėlių (2042,00 Eur), 44 vnt. grožinės literatūros (235,00 Eur), 24 vnt. mokymo priemonių (363,00 Eur). 

Bibliotekos fondas papildomas ir iš kitų šaltinių – Ignalinos kultūros ir sporto centro, paramos ir labdaros organizacijų perduodamų leidinių. 

Vadovėlių atnaujinimui skiriamos beveik visos gaunamos lėšos mokymo priemonėms, nes keičiantis ugdymo programoms, reikia turėti 

pagal naujas programas parengtus vadovėlius. Apsirūpinimas vadovėliais kol kas pakankamas, nors kiekvienais metais vadovėliai brangsta, o lėšų 

suma jiems įsigyti nekinta. Mažiau lėšų lieka mokymo priemonėms įsigyti. Grožinės ir programinės literatūros fondas pildomas pagal poreikius. 

Jo pakanka. 

2017–2019 metais gimnazijos patalpų kasmetiniam remontui, ugdymo aplinkų tobulinimui buvo panaudoti 4962 eurai: 2017 m. – 1812 
Eur, 2018 m. – 2440 Eur, 2019 m. – 710 Eur. Darbus atliko gimnazijos darbuotojai. 



Gimnazija turi 2 automobilius: 2018 m. gautą 19 vietų mokyklinį autobusą „Iveco Daily 50C15HV“ ir 2004 m. gamybos 8 vietų „Volkswagen 
Transporter (T5)“. 
 

Finansiniai ištekliai 

 

Gimnazijos veikla finansuojama iš mokinio krepšelio (MK) lėšų ir savivaldybės biudžeto. Papildomos lėšos pritraukiamos gaunant projektų 
finansavimą, rėmėjų ir 2% paramą. 

 

Lėšos (Eur) 2016 m.  

  

2017 m.  

  

 

2018 m.  

 

2019 m.  

 

Mokinio krepšelio 

(nuo 2018 m. – 

mokymo lėšos) 

353 300,00 365 000,00  351 500,00 354 900,00 

Steigėjo 173 830,00 182 800,00  192 665,00 205200,00  

Rėmėjų (2% ir 

kt.), projektų 

1 561,00 3744,00  5746,00 1647,11 

Iš viso 528 691,00  551544,00  544739 ,00 561747,00  

 



3.3. Ugdymo proceso organizavimas ir ugdymo rezultatai 

 

Ugdymo turinio ir formų pasirinkimo galimybės 

 

Gimnazijoje siekiama tenkinti įvairius mokinių mokymosi poreikius, nors galimybes riboja mažas mokinių skaičius. Problemų kyla sudarant 

laikinąsias grupes, pamokų tvarkaraštį. Atsižvelgiant į mokinių poreikius ir Gimnazijos galimybes priimti susitarimai dėl dalykų modulių ir 

pasirenkamųjų dalykų programų rengimo, ugdymo planavimo principų ir laikotarpių. Mokiniams ir jų tėvams (globėjams) rengiami susirinkimai, 

kurių metu teikiama informacija apie ugdymo turinio pasirinkimo galimybes. Formuojant ir įgyvendinant ugdymo turinį pagal Vidurinio ugdymo 

programas siūlomi 4 pasirenkamieji dalykai: ekonomika ir verslumas, braižyba, teisės pagrindai, ugdymas karjerai ir 7 pasirenkamųjų dalykų 

moduliai: Darbas su tekstu: skaitymas, suvokimas ir kūrimas, Anglų kalbos komunikacija, Rusų kalbos komunikacija, Vokiečių kalbos 

komunikacija, Eksperimentinė fizika, Techniniai uždaviniai, Nestandartinių uždavinių sprendimas. 

 

Ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas  

 

Ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas sudaro sąlygas mokinių poreikiams tenkinti, pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams 

plėtoti, skirtingoms mokymosi strategijoms įgyvendinti. Diferencijavimas taikomas diferencijuojant pamokos turinį, skiriant namų darbus, sudarant 

mokiniams galimybę pamokoje pasirinkti ugdymo turinį: užduotis, mokymosi, vertinimo būdus, projektiniams, tiriamiesiems mokinių darbams 

atlikti. Vidurinio ugdymo pakopos mokiniams sudarytos galimybės rinktis visus mokomuosius dalykus bendruoju arba išplėstiniu kursu/mokėjimo 

lygiu, rinktis pasirenkamuosius dalykus ir dalykų modulius pagal savo poreikius ir galimybes. Rengiant individualiuosius ugdymo planus mokinius 

konsultuoja klasės vadovas, pavaduotojas ugdymui. Mokymo individualizavimas ir diferencijavimas atsispindi mokytojų temos ir/ar pamokos 

planuose, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo programose, dalyko modulio programose, neformaliojo švietimo programose, 

specialiojo pedagogo/logopedo darbo planuose. 

 

Krūvio optimizavimo politika 

 

Siekiant optimizuoti mokinių krūvius, buvo peržiūrėta, aptarta ir patvirtinta Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, peržiūrėta, 

aptarta ir patvirtinta Mokinių krūvio reguliavimo tvarka. Nuolat stebima ir mokytojų taryboje aptariama mokinių adaptacija, vykdoma mokinių 

mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų bei kontrolinių darbų stebėsena bei kontrolė. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę 

optimalus ir paskirstytas proporcingai. Tvarkaraštis sudaromas taip, kad penktadienį būna mažiau pamokų nei kitomis savaitės dienomis. Skiriamas 

ne daugiau nei 1 kontrolinis darbas per dieną. Kontroliniai darbai neskiriami adaptaciniu laikotarpiu, pirmą dalyko pamoką po atostogų ar šventinių 

dienų. Kontrolinių darbų atlikimo laiką derina klasėje dirbantys mokytojai, fiksuodami kontrolinių darbų datas elektroninio dienyno atsiskaitomųjų 

darbų tvarkaraštyje. 1–IIg klasių mokiniams skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius. Mokymosi pagalbai skiriama trumpalaikių 

konsultacijų.  



Ugdymo turinys pagal galimybes integruojamas. Biologijos, fizikos, chemijos mokytojai integruoja Žmogaus saugos temas į IIIg ir IVg 

klasių programas. Į visų dalykų ugdymo turinį, neformaliojo vaikų švietimo veiklas integruojama Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai bendroji programa, Ugdymo karjerai programa. Į klasės vadovo veiklą 5–IIg klasėse integruojama Pasitikėjimo ugdymo programa 1–IIg 

klasėse, Olweus patyčių prevencijos programa. Į visų pradinių klasių dalykų turinį integruojamas informacinių komunikacinių technologijų 

ugdymas, Žmogaus saugos bendroji programa. Į muzikos, dailės, lietuvių kalbos, istorijos ugdymo turinį integruojama Pagrindinio ugdymo etninės 

kultūros bendroji programa ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa. Švietimas nacionalinio saugumo klausimais, informacinis 

raštingumas, verslumas, finansinis raštingumas, antikorupcinis ugdymas integruojamas į technologijų, verslo ekonomikos ir verslumo bei 

neformaliojo švietimo programų turinį. Vykdomi tęstiniai tarpdalykinės integracijos projektai, kuriuose dalyvauja visa gimnazijos bendruomenė. 

 

Pagalba mokiniams 

 

Socialinis pasas 

 

 
2017–2018 m. m. 2018–2019 m. m. 2019–2020 m. m. 

Bendras mokinių skaičius 159 141 136 

Socialiai remtinų mokinių 

skaičius 
77 70 76 

Globojamų mokinių 

skaičius 
21 21 19 

Specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių 

skaičius 

 35  32  30 

Pavežamų į gimnaziją ir 

atgal mokinių skaičius 
38 33 30 

 

 

Gimnazijoje dirba socialinis pedagogas, logopedas, specialusis pedagogas, bibliotekininkas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. 

Dėl lėšų trūkumo nuo 2019-01-01 pagalbos mokiniui specialistų etatai sumažinti. 

Mokinių pasiekimai gimnazijoje stebimi ir analizuojami, identifikuojami kylantys mokymosi sunkumai, apie juos informuojami gimnazijos 

Vaiko gerovės komisijos švietimo pagalbos specialistai, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kartu tariamasi dėl mokymosi pagalbos suteikimo. 

Mokymosi pagalba integruojama į mokymo ir mokymosi procesą. Mokymosi pagalbą mokiniui suteikia jį mokantis mokytojas, pritaikydamas 

tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas ir kita, specialusis pedagogas, logopedas. Specialusis pedagogas teikia metodinę pagalbą mokytojams, 

rengiant pritaikytas ir individualizuotas programas, konsultuoja tėvus, rengia dokumentus Švietimo pagalbos centrui dėl pirminio ir pakartotinio 



mokinių įvertinimo. Mokiniui, turinčiam vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, specialiąją pagalbą teikia logopedas, 

specialusis pedagogas specialiųjų pamokų forma ugdymo proceso metu, socialinis pedagogas individualių konsultacijų metu. Mokymosi pagalba 

teikiama gerai ir labai gerai besimokančiam mokiniui, kai jo vieno ar dviejų dalykų pasiekimai signalinio pusmečio įvertinimuose yra žemesni 

(pradinių klasių – mokytojo nuožiūra), klasės auklėtojas/pradinių klasių mokytojas inicijuoja pagalbos teikimą individualizuojant ugdymą 

pamokoje bei, kai mokinys ruošiasi olimpiadoms, konkursams, dalyko mokytojas inicijuoja pagalbos teikimą trumpalaikių konsultacijų metu. 

Specialioji pedagoginė pagalba 2019–2020 m.m. teikiama 30 mokinių, 34 mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų bei 

mokymosi sunkumų, teikiama logopedo pagalba. Logopedas šalina arba sušvelnina vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimus, konsultuoja kalbos 

ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus) ir mokytojus ugdymo organizavimo, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų 

prevencijos bei jų šalinimo klausimais. 

Socialinis pedagogas kartu su klasės auklėtojais, mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, bendradarbiaudamas su Ignalinos socialinių 

paslaugų centro socialiniais darbuotojais, dirbančiais Didžiasalio ir Tverečiaus seniūnijose, koordinuoja socialinės pedagoginės pagalbos teikimą, 

vykdo stebėseną, teikia siūlymus administracijai dėl socialinės pedagoginės pagalbos priemonių įgyvendinimo ir jų veiksmingo užtikrinimo. 

Gimnazija neturi psichologo. Psichologinę pagalbą Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos centre gyvenantiems mokiniams teikia 

centro psichologė, kitiems mokiniams (epizodiškai) – Ignalinos rajono ŠPC psichologas, atvažiuojantis psichologas. 

 

Ugdymas karjerai 

 

Mokiniams teikiama pagalba renkantis mokymosi dalykus, sudarant individualų ugdymo(si) planą pagal vidurinio ugdymo programą. 

Organizuotos pažintinės ekskursijos į mokymo įstaigas, karjeros muges, profesinio veiklinimo renginius: kasmetinės išvykos į mugę „Išsilavinimas 

ir karjera “, vizitai į viešbutį ir restoraną „Žuvėdra“ Ignalinoje, parduotuvę „Imeda“. Mokiniai vyko į kūrybines dirbtuves Švenčionių profesinio 

rengimo centre, dalyvavo respublikinėje viktorinoje „Pažinkime aviacijos pasaulį“. 5–8 klasių mokiniai vyko į Reškutėnų tradicinių amatų centrą. 

Vilniuje mokiniai lankėsi Gamtos tyrimų centro Hidrobiontų ekologijos ir fiziologijos laboratorijoje ir dalyvavo eksperimentinėje veikloje, 

maitinimo paslaugų tiekėjo McDonald's restorane, kur stebėjo restorano darbą, taip pat domėjosi geležinkelio darbu ir geležinkelininko profesija 

Geležinkelių muziejuje. Vyresniųjų klasių gimnazistai dalyvavo projekte „Ateities inžinieriai“, kurį organizavo Všį „Investuok Lietuvoje“ ir vyko 

į pažintinius vizitus į UAB Intersurgical ir VGTU LinkMenų fabriką. Gimnazijoje svečiavosi ir suteikė konsultacijas VGTU atstovai, „Mobilioji 

bioklasė“. Apie pasieniečio profesiją mokiniai daug sužino per būrelio užsiėmimus ir rengiamas išvykas į pasienio užkardas, Medininkų pasienio 

mokyklą. 

 

Projektinė veikla  

 

Gimnazija aktyvi rajoninių ir respublikinių projektų dalyvė. 2017 m. gimnazija per meninę programą pristatė Tverečiaus krašto istoriją 

keturioms savivaldybėms minint Kovo 11-ąją Paliesiaus dvare, 2017–2018 m. m. sėkmingai dalyvauta respublikiniame projekte „Pažink valstybę“, 

kurio rezultatas: glaudžiai bendradarbiaujant su rajono savivaldybe, Tverečiaus ir Didžiasalio seniūnijomis, Tverečiaus krašto bendruomene 

parengti ir iškilmingai atidengti informaciniai stendai Augustinui Voldemarui, Zigmui Žemaičiui, Česlovui Kudabai, paminklinis akmuo 



Tverečiaus krašto savanoriams, organizuoti atidengimo renginiai. 2018 m. svariai prisidėta prie rajoninio renginio „Ignalinos krašto patriotai“ 

organizavimo, dalyvauta rajoniniame projekte „Teatre auGINAME žmogų“, „Kalbos gimtosios penketukas“, respublikiniame „Meno bangų“ 

projekte „Aš vėl grįžtu į mokyklą“, vaikiškų knygelių autoriaus ir iliustratoriaus Pauliaus Juodišiaus kūrybinėse dirbtuvėse bei edukaciniame 

projekte „Knyga ieško draugo“. Gimnazijos dainininkų grupė kasmet dalyvauja respublikiniame projekte „Jungtinis Lietuvos vaikų choras“, 2018 

m. Kovo 11-ąją koncertavo šv. Kotrynos, 2019 m. – šv. Jonų  bažnyčioje Vilniuje. 

2018 m. įgyvendintas gimnazijos parengtas ir paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros programą gavęs projektas „Keramika grįžta į Didžiasalį“ 

– įrengta keramikos klasė, aprūpinta visa reikalinga įranga ir mokymo priemonėmis. Šis projektas, kaip sėkmingas pavyzdys, pristatytas LRT 

laidoje „Kaime gyventi gera“, pelnė apdovanojimą respublikiniame konkurse „Krašto auksas“. 

 
Mokinių pažangumo pokyčiai  

 

Mokslo 

metai 

Mokėsi 

puikiai ir 

labai gerai 

(proc.) 

Mokėsi 

gerai 

(proc.) 

Mokėsi patenkinamai 

(proc.) 

Mokėsi nepatenkinamai 

(proc.) 

Neatestuoti (proc.) Pažangumas 

2016–2017 12,6 16,2 70,0 1,2 - 98,7 

2017–2018 10,3 18 65,3 6,4 - 98,7 

2018–2019 9 22 69 - - 100 

 



Pamokų lankomumo pokyčiai 

 

Mokslo metai Praleistų pamokų 

skaičius 

Pateisintų pamokų 

skaičius 

Nepateisintų pamokų 

skaičius 

Nepateisintų praleistų pamokų skaičius 

vienam mokiniui 

2016–2017  11165 9154 2011 12,04 

2017–2018  13016 10922 2094 12,5 

2018–2019 10225 8097 2128 14,7 

 

Mokinių lankomumo rodikliai prastėja. Dažnėja vėlavimai į pamokas, pabėgimai, didėja praleistų ir nepateisintų pamokų skaičius.  

 

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai 2017–2019 m. 

 

Dalykas  Metai  Abiturientų 

skaičius 

Laikiusių 

VBE 

skaičius 

(proc.) 

Gauti įvertinimai  Neišlaikė 

16–35 36–85 86–

100 

Gimnazijoje 

(proc.) 

Savivaldybėje 

(proc.) 

Šalyje 

(proc.) 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

2017 12 10 (83) 4 (40) 2 (20) 0 40 20,4 10,41 

2018 16 6 (38) 2 (13) 4 (25) 0 0 9,09 8,2 

2019 18 8 (44) 5 (63) 2 (25) 0 12,5 11,76 9,06 

          

Užsienio k. 

(anglų) 

2017 12 8 (67) 2 (25) 4 (50) 2 (25) 0 1,35 2,22 

2018 16 7 (44)  7 (100)  0 1,23 0,98 

2019 18 10 (56) 1 (10) 7 (70) 2 (20) 0 0 2,05 

          

Užsienio k. 

(vokiečių) 

2017 12 - - - - - - - 

2018 16 - - - - -  - 

2019 18 3 (17) 1(33) 2(67) 0 0 0 1,32 

          

Užsienio k. (rusų) 2017 12 7 (58)  4 (33) 3 (25) 

(vienas 

-100 

balų) 

0 0 0,34 

2018 16 9 (56)  3 (33) 6 (67) 0 0 0,17 

2019 18 9 (50) 1 (11) 0 8 (89) 0 0 0,19 



(keturi 

-100 

balų) 

          

Matematika 2017 12 8 (67) 3 (25) 3 (25) 0 25 15,00 5,36 

2018 16 6 (38) 4 (67) 1 (17) 0 16,66 22,22 12,29 

2019 18 10 (56) 5 (50) 0 0 50 24,72 17,47 

          

Biologija 2017 12 4 (33) 3 (75) 1(25) 0 0 4,54 2,17 

2018 16 2 (13) 1 (50) 1 (50) 0 0 0 1,19 

2019 18 4 (22) 3 (75) 1 (25) 0 0 2,5 2,34 

          

Istorija 2017 12 2 (17) 1 (50) 1 (50) 0 0 5,66 1,94 

2018 16 4 (25) 2 (50) 2 (50) 0 0 22,22 4,7 

2019 18 5 (28) 4 (80) 1 (20) 0 0 0 1,13 

          

Geografija 2017 12 2 (17) 1 (50) 1 (50) 0 0 2,33 1,85 

2018 16 3 (19) 3 (100)  0 0 3,54 4,7 

2019 18 4 (22) 1 (25) 3 (75) 0 0 3,49 1,13 

          

Fizika 2017 12 3 (25) 1 (33) 2 (67) 0 0 9,09 2,32 

2018 16 - - - 0 - - - 

2019 18 2 (11) 2 (100) - 0 0 0 3,03 

          

Chemija 2017 12 1 (8) 1 (100) - 0 0 0 0,79 

2018 16 - - - - - - - 

2019 18 - - - - - - - 

          

Informacinės 

technologijos 

2017 12 2 (17) 0 2 (100) 0 0 12,5 2,83 

2018 16 1 (6) 0 0 1 (100) 0 0 2,74 

2019 18 - - -  - - - 

 



Per pastaruosius trejus metus gimnazijos abiturientai išlaikė visų dalykų pasirinktus valstybinius brandos egzaminus, išskyrus matematikos 

bei lietuvių kalbos ir literatūros. Blogiausi rezultatai – matematikos. Pasirinkę laikyti egzaminą mokiniai arba jo neišlaiko, arba pasiektas lygis per 

žemas, užkerta kelią stojimui į aukštąsias mokyklas. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio egzamino neišlaikę kandidatai laiko mokyklinį 

egzaminą, per pastaruosius 3 metus visi jį sėkmingai išlaikė. 

Geriausiai mokiniams sekasi laikyti užsienio kalbų valstybinius egzaminus, 2019 m. rusų k. egzamino 4 kandidatai gavo 100 balų. 

 

Neformalusis vaikų švietimas 

 

 2017–2018 m. m. 2018–2019 m. m. 2019–2020 m. m. 

Mokinių skaičius 160 142 136 

Panaudotų valandų skaičius 26 25 26 

Būrelių skaičius 12 13 14 

Iš jų:  

sportinių 4 5 4 

meninių 6 4 3 

technologinių - - 1 

dalykinių 1 3 5 

pilietinio ugdymo (jaunųjų 

pasieniečių) 

1 1 1 

Savo mokykloje lankančių 

būrelius vaikų skaičius 

100 87 91 

Lankančių neformaliojo švietimo 

mokyklas skaičius (mokyklų 

pateikti duomenys) 

13 9 24 

Dalyvaujančių neformaliajame 

švietime dalis (%) 

63,8 62 66 

 

 

 

Mokinių pasiekimai konkursuose, olimpiadose, sporto varžybose 

 

2016–2017 m.m.  

 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ (rašinys) – II vieta respublikoje; 



Etnokultūrinio projekto „Mūsų lobynai“ mokinių, gebančių kalbėti tarmiškai, respublikinės varžytuvės „Tarmių lobynai“ – I ir III vieta 

respublikoje; 

X Respublikinis tarmiškosios kūrybos konkursas – III vieta respublikoje; 

Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas „Tramtatulis 2017“, nacionalinis ratas – diplomas ir padėka; 

Tarptautinis vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkursas „Laiko ženklai mano gimtinėje“ – padėka; 

Zoninės kaimo vietovių mokyklų mokinių (mergaičių) g. 2004 m. ir jaunesnių) kvadrato varžybos – I vieta; 

Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mergaičių (2004 m. gimimo ir jaunesnių) kvadrato tarpzoninės varžybos – II vieta; 

Zoninės 2004 m. g. ir jaunesnių mokinių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos – II vieta. 

 

2017–2018 m.m.  

 

50-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas – III laipsnio diplomas; 

Šalies mokinių kraštotyrinis konkursas „Tautos dvasios beieškant“ – III vieta respublikoje;  

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ (rašinys) – III vieta respublikoje; 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ (filmas) – III vieta respublikoje; 

Nacionalinis mokinių konkursas „Praeities stiprybė – dabarčiai“ – II vieta respublikoje;  

Nacionalinė mokinių ir jaunimo kraštotyros ekspedicija – I ir dvi II vietos respublikoje; 

Etnokultūrinio projekto „Mūsų lobynai“ mokinių, gebančių kalbėti tarmiškai, respublikinės varžytuvės „Tarmių lobynai“ – dvi I ir II vieta 

respublikoje; 

Konkursas „Lietuvos Respublikos šimtmetis ir lietuvių kalba“ – dvi II vietos respublikoje, 

XVIII Lietuvos moksleivių meninės saviraiškos konkursas „Mano Aleksandras Puškinas“ – laureatas; 

Nacionalinė „Žalioji olimpiada“ – IV vieta respublikoje; 

Respublikinė gamtos mokslų konferencija „Tiriamoji veikla gamtamoksliniame ugdyme 2018“ – padėka už turiningą mokslinį tiriamąjį pranešimą; 

Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų mokinių mergaičių (2005 m. g. ir jaunesnių) kvadrato varžybos – I vieta respublikoje;  

Lietuvos mokyklų žaidynių mergaičių kvadrato varžybos – III vieta respublikoje.  

 

2018–2019 m.m. 

 

Nacionalinis mokinių konkursas „Praeities stiprybė – dabarčiai“ – I vieta respublikoje; 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ (rašinys) – I ir dvi II vietos 

respublikoje; 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ (filmas) – III vieta respublikoje; 

Lietuvos mokinių technologijų olimpiada – III vieta respublikoje; 



Etnokultūrinio projekto „Mūsų lobynai“ mokinių, gebančių kalbėti tarmiškai respublikinės varžytuvės „Tarmių lobynai“ – I ir III vietos 

respublikoje; 

Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas Tramtatulis 2019, nacionalinis ratas – padėka; 

Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada – padėka; 

Tarptautinė konferencija „Gamtamokslinis ugdymas – iššūkiai ateities mokyklai“ (Vilniaus Universitetas) – padėka; 

Respublikinis projektas „Giminės medis-2018“ (Kauno tautinės kultūros centras) – padėka;  

Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo mokyklų tarpzoninės stalo teniso varžybas – III vieta. 

 



3.4. SSGG analizė 

 

Stiprybės Silpnybės Galimybės Grėsmės 

Gimnazija turi savo veiklos kryptį, 

tradicijas. 

Vykstantys renginiai skatina 

mokinių pilietiškumą. 

Palankus mokyklos bendruomenės 

mikroklimatas. 

Jauki ir saugi mokyklos aplinka, 

patobulinta edukacinė aplinka. 

Patyrę ir kvalifikuoti mokytojai. 
Pagal poreikį mokiniai konsultuojami, 

jiems teikiama pagalba.  

Mokytojai geba integruoti skirtingų 

mokomųjų dalykų ugdymo turinį. 

Atnaujinti ir mokymo priemonėmis 

aprūpinti gamtos mokslų bei 

technologijų kabinetai. 

Gimnazijos muziejus, aktų salė 

pritaikyti edukacinėms veikloms 

vykdyti. 

Geros sąlygos sportinei veiklai. 

Įrengta keramikos klasė. 

Mokiniai kasmet laimi prizines 

vietas rajono bei respublikiniuose 

konkursuose, olimpiadose. 

Aktyvi sportinė veikla, mokinių 

laimėjimai sportinėse varžybose. 

Sudarytos sąlygos mokinių 

saviraiškai, pažintinei veiklai. 

Efektyvi gimnazijos veiklos sklaida. 

Efektyvus bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais. 

Nepakankamai išnaudojamos 

individualios mokinio pažangos 

stebėsenos sistemos galimybės. 

Mokiniai, kuriems būtina mokomojo 

dalyko konsultacija, neišnaudoja siūlomų 

galimybių. 

Maža dalis mokinių tėvų domisi savo 

vaikų ugdymu, dalyvauja gimnazijos 

renginiuose. 

Dėl mokinių skaičiaus mažėjimo iškyla 

problemų sudarant laikinąsias grupes, 

pamokų tvarkaraštį. 

Nėra psichologo, epizodiškai teikiama 

pagalba nėra efektyvi. 

Nepakankamai efektyvus mokinių 

ugdymas karjerai, profesinis 

konsultavimas. 

  

Skatinti mokinių mokymosi 

motyvaciją taikant aktyviuosius 

mokymo metodus, plečiant 

mokymosi formų įvairovę. 

Didesnis dėmesys individualiai 

kiekvieno mokinio pažangai. 

Efektyvesnė ugdymo karjerai, 

profesinio konsultavimo veikla. 

Aktyvesnis dalijimasis gerąja 

patirtimi su kolegomis. 

Ieškoti naujų bendradarbiavimo 

su tėvais formų. 

Parengti edukacinių programų 

muziejui. 

 

Mažėjantis mokinių 

skaičius ir dėl to 

mažėjantis gimnazijos 

finansavimas. 

Negerėjanti gimnazijos 

socialinė aplinka, 

nulemianti mokinių 

ugdymo(si) sąlygas. 

Prastėjantys mokinių 

pasiekimai, ypač 

matematikos. 

Didėjantis praleistų 

pamokų skaičius. 

Mokytojų amžiaus 

didėjimas, naujų 

specialistų trūkumas. 

Sumažinti pagalbos 

mokiniui specialistų 

etatai menkina galimybes 

teikti efektyvią pagalbą. 

Netinkamo, asocialaus 

mokinių elgesio apraiškų 

didėjimas. 

 

 



3.5. 2017–2019 metų veiklos analizė 

 

1. TIKSLAS. Siekti aukštesnės ugdymo(si) kokybės. 

Uždaviniai Priemonės Planuoti rezultatai Rezultatai 

1.1. Tobulinti 

bendrąsias ir 

profesines 

mokytojų 

kompetencijas. 

1.1.1.Tikslingas mokytojų 

kvalifikacijos kėlimas, pamokos 

vadybos tobulinimas. 

Mokinio krepšelio lėšos.  

Žmogiškieji ištekliai. 

Gimnazijoje organizuoti ugdymo proceso 

efektyvinimo ir pamokos vadybos tobulinimo 

seminarai. Mokytojai nuolat kelia kvalifikaciją, 

ugdymo procese taiko aktyvius mokymo(si), 

mokymosi motyvaciją skatinančius metodus. 

Pamoka atitinka šiuolaikinei pamokai keliamus 

reikalavimus. 

Gimnazijoje organizuoti planuoti seminarai 

„Sėkminga pamoka“ bei „Mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimas, 

asmeninės pažangos matavimas“. 

Mokytojai dalyvavo seminaruose 

„Efektyvaus bendravimo ir 

bendradarbiavimo stiprinimas tikslingai 

taikant aktyviuosius mokymo(si) metodus“, 

„Inovatyvios mokymo priemonės ir jų 

taikymas mokymo ir mokymosi procese“, 

„Interaktyvūs pristatymai – kokybiškų 

pamokų pagrindas“ ir kt. 

 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 

grupė 2018–2019 m. m. įvairiais metodais 

tyrė pasirinktą veiklos sritį: rodiklis 2.2.2. – 

ugdymosi organizavimas. Tirtas svarbus 

pradinis rodiklis, kaip mokinys jaučiasi, 

kaip jis vertinamas – 68% mokinių jaučiasi 

gerbiami, 25 % gerbiami jaučiasi kartais, 

negerbiami jaučiasi tik 2%. 

63% atsakė, kad mokytojai pateikia 

vaizdingus pavyzdžius, padedančius geriau 

suprasti mokomąją medžiagą, 61% pritarė 

teiginiui, kad mokytojai pamokos pradžioje 

supažindina su pamokos tikslais. 

54% mokinių teigė, kad mokytojai atnaujina 

ankstesnėse pamokose įgytas žinias, kad 

būtų lengviau suprasti naują temą. 



18% apklaustųjų nesutiko, kad mokytojai 

labai domisi mokinių nuomone apie 

pamokas. 

14% nepritarė, kad individualiam darbui 

mokiniai gauna skirtingas užduotis, kurios 

jiems skiriamos atsižvelgiant į jų 

pažangumą, bei mokytojai gerai žino 

mokinių silpnybes/stiprybes. 

Dalykų mokytojų metodinėse grupėse 

susitarta dėl kriterijų ir stebėtos kolegų 

pamokos, per mokytojų tarybos posėdį 

pateiktos išvados, aptarti tobulintini 

aspektai.  

1.1.2. Gerosios patirties sklaida, 

mokymosi bendradarbiaujant bei 

aktyvių ir inovatyvių mokymo 

metodų ir priemonių taikymo 

ugdomosios veiklos procese 

mokymasis iš kolegų. 

Žmogiškieji ištekliai. 

Mokytojai dalyvauja patirties sklaidoje. 

Gerėja pedagogų bendradarbiavimo 

kompetencija dalijantis ir priimant gerąją patirtį: 

mokymosi bendradarbiaujant, inovatyvius 

mokymosi metodus taikantys mokytojai 

tobulina savo įgūdžius bei dalijasi patirtimi su 

kolegomis. 

Mokytojai įgyja naujų patirčių, tobulėja 

pamokos kokybė. 

Mokiniai – aktyvūs mokymosi proceso dalyviai, 

didėja jų atsakomybė už mokymąsi ir rezultatus. 

Auga mokinio mokėjimo mokytis 

kompetencija. 

Gimnazijos pedagogai dalyvavo ir dalinosi 

patirtimi apie netradicines ugdymo formas 

respublikinėje konferencijoje „Mano 

sėkmės istorija“, respublikiniame seminare 

„Kraštotyra – kertinis krašto pažinimo 

akmuo“, specialusis pedagogas skaitė 

pranešimą tarptautinėje konferencijoje,   per 

3 metus pedagogai stebėjo per 100 kolegų 

pamokų gimnazijoje bei kitose mokyklose, 

jas aptarinėjo, vedė atviras pamokas, 

dalyvavo ir dalijosi patirtimi rajono 

metodiniuose renginiuose. 

Organizuotos integruotos įvairių mokomųjų 

dalykų (lietuvių k., biologijos, matematikos, 

fizikos, muzikos, anglų k.) ir informacinių 

technologijų pamokos, renginiai, mokiniai 

rengia pamokoms  prezentacijas, kuria 

filmus. 

Dalis pamokų vyksta netradicinėse erdvėse: 

muziejuje, bibliotekose, išvykose į gamtą, 

atmintinas vietas, laboratorijose. 



Vyko lietuvių literatūros pamokos, į kurias 

buvo kviečiami mokinių tėvai ir seneliai: 7 

klasėje – „Tėvų ir vaikų santykiai S. 

Lagerliof romane „Portugalijos karalius“, 5 

klasėje – „Skaitome Astridos Lindgren 

knygas su mamytėmis ir močiutėmis“. 

1.1.3. Pagalbos mokytojams 

efektyvinimas. 

Žmogiškieji ištekliai. 

Vykdoma nuolatinė ugdymo proceso 

veiksmingumo ir efektyvumo stebėsena ir 

vertinimas.  

Visi mokyklos pedagogai įsivertina ir numato 

tobulintinas savo veiklos sritis, suderina jas su 

kuruojančiu vadovu. 

Metodinės grupės atlieka ugdomosios veiklos 

analizę, duomenis panaudoja ugdymo kokybei 

gerinti, teikia mokytojams metodinę pagalbą. 

Išaugusi mokytojo atsakomybė už ugdomosios 

veiklos kokybę. 

Derinami ilgalaikiai planai, klasių vadovų 

planai, pasirenkamųjų dalykų ir dalykų 

modulių programos, neformaliojo švietimo 

programos.  

Vyko patikros: „Kontroliniai darbai“, 

„Elektroninio dienyno pildymas“, 

„Integruojamų programų vykdymas“.  

Gimnazijoje vyko pamokų stebėjimas (36 

pamokos) „Kolega-kolegai“, „Kontrolinių 

darbų vykdymas ir aptarimas“, 

„Tarpdalykinė integracija“, „Tėvų 

įtraukimas į mokinių ugdymą“, „Aktyviųjų 

ugdymo metodų taikymas pamokoje“. 

Rezultatai aptarti, išvados ir siūlymai 

pateikti metodinėse grupėse, mokytojų 

taryboje. Priimti susitarimai dėl kontrolinių 

darbų vykdymo, elektroninio dienyno 

pildymo tobulinimo, aktyviųjų metodų 

taikymo ugdymo procese galimybių, 

bendradarbiavimo su tėvais ugdant 

mokinius. 

Patobulinti Gimnazijos mokinių mokymosi 

krūvių reguliavimo, individualaus ugdymo 

plano keitimo tvarkos aprašai. 

Visi mokyklos pedagogai kasmet įsivertina 

savo veiklos rezultatus. 

Uždavinys įgyvendintas. 



1.2. Siekti 

asmeninės 

mokinių 

pažangos. 

 

1.2.1. Sukurti asmeninės mokinių 

pažangos stebėjimo bei skatinimo 

sistemą. 

Žmogiškieji ištekliai. 

Rėmėjų lėšos. 

Mokytojai stebi, fiksuoja kiekvieno mokinio 

individualią pažangą ir parenka mokymąsi 

motyvuojančias bei asmeninę pažangą 

skatinančias priemones. 

Skatinami asmeninę pažangą darantys mokiniai, 

tai daroma mokiniams patraukliomis, juos 

lavinančiomis formomis. 

Geresnis mokinių mokymosi pažangumas ir 

pasiekimai.  

Siekiant individualios mokinių pažangos 

buvo sukurta gimnazijos asmeninės mokinių 

pažangos stebėjimo bei skatinimo sistema: 

metodinėse grupėse aptarta kitų mokyklų 

patirtis, priimti susitarimai, parengtas, 

aptartas ir gimnazijos direktoriaus 2018-01-

22 įsakymu Nr.V-7 patvirtintas Mokinių 

individualios pažangos stebėjimo, 

fiksavimo, analizavimo ir pagalbos 

mokiniui teikimo tvarkos aprašas, stebima, 

analizuojama bei skatinama mokinių 

pažanga.  

Susitarta dėl skatinimo būdų: teikiamos 

asmeninės padėkos mokiniams, tėvams, 

didžiausią pažangą per mokslo metus 

pasiekusiai klasei buvo skirta premija 

(mokytojų tarybos sprendimu ir gimnazijos 

tarybai pritarus už 2017–2018 m. m. 100 

eurų premijos skirtos 3 klasėms, 

padariusioms pažangą ir pasiekusioms 

svarių rezultatų skirtingose srityse), 

skatinama išvykomis į spektaklius, 

pažintinėmis ekskursijomis.  

Mokinių apklausos rezultatai parodė, kad 96 

proc. mokinių patenkinti esamais skatinimo 

būdais, pateikti 4 mokinių pasiūlymai. 

1.2.2. Efektyvus ugdymo(si) 

pagalbos teikimas įvairių poreikių 

mokiniams. 

Žmogiškieji ištekliai. 

Nuolat stebimi ir analizuojami mokinių 

ugdymosi poreikiai. 

Veiksminga Vaiko gerovės komisijos veikla. 

Sustiprėja mokytojų, mokinių ir jų tėvų 

(globėjų) bendradarbiavimas siekiant 

aukštesnių ugdymosi rezultatų. 

Ugdomojoje veikloje taikomas diferencijavimas 

ir individualizavimas. 

Stebimi ir analizuojami mokinių ugdymo(si) 

pokyčiai, poreikiai, teikiama pagalba įvairių 

poreikių mokiniams.  

2017–2018 m. m. atnaujintas Vaiko gerovės 

komisijos darbo reglamentas, komisijos 

sudėtis.  

Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose 

svarstyti mokinių ugdymo(si) poreikiai, 



Sumažėja mokymosi nesėkmių, stiprėja 

mokymosi motyvacija. 

bendradarbiaujant su tėvais priimti 

sprendimai dėl pagalbos būdų ugdymo(si) 

sunkumų turintiems mokiniams. 

Specialiojo pedagogo pagalba per mokslo 

metus vidutiniškai buvo teikiama daugiau 

nei 30, logopedo – daugiau nei 35 

mokiniams. Nuolat buvo teikiama socialinė 

pedagoginė pagalba, ilgalaikė ir trumpalaikė 

pagalba mokiniams, turintiems mokymosi 

sunkumų, stokojantiems motyvacijos, dėl 

ligos praleidusiems pamokas. 

Mokymosi pagalba teikiama, vadovaujantis 

Mokinių individualios pažangos stebėjimo, 

fiksavimo, analizavimo ir pagalbos 

mokiniui teikimo tvarkos aprašu. 

Atliktas tyrimas, ar mokinius tenkina 

švietimo pagalbos teikimas. Rezultatai 

aptarti mokytojų tarybos posėdžiuose, 

susitarta dėl pagalbos mokiniui teikimo 

būdų. 

1.2.3. Ugdymo(si) veiklų 

įvairovės didinimas. 

Mokinio krepšelio lėšos. 

Žmogiškieji ištekliai. 

Parengtos naujos mokinių poreikius ir lūkesčius 

atitinkančios dalykų modulių, neformaliojo 

švietimo programos. 

Stiprėja ugdomosios veiklos (pamokinės, 

projektinės, neformalaus ugdymo) integraciniai 

ryšiai, dalykinės, komunikacinės ir socialinės 

kompetencijos. 

 

Siekiat didinti mokinių domėjimąsi 

matematikos mokslu, lietuvių kalba, menine 

raiška, gilinant jų žinias šiose srityje 

jaunesnių klasių mokiniams parengtos 

neformaliojo ugdymo programos: 

matematikų – „Skaičių labirintuose“, 

lietuvių kalbos – „Išdykę žodžiai“, 

„Kūrybinės dirbtuvės“, „Meninės raiškos“. 

Juos lanko įvairių gebėjimų vaikai. 

Sėkmingai buvo vykdomos pasaulio 

pažinimo pamokos gamtinėje aplinkoje, 

naudojant gamtos ir technologinių mokslų 

priemones. 1–5 klasių mokiniai atliko 

stebėjimus prie gimnazijos įrengtose 



pakeltose lysvėse, lankėsi Reškutėnų amatų 

centre. 

Gimnazijoje kasmet vyksta integruotos 

veiklos pamokos ir dienos. 

2017–2018 m. vyko tęstinis projektas, 

pasibaigęs integruotomis dienomis 

„Astronomija kitaip“, 2019 m. – integruotas 

projektas ir netradicinės veiklos diena 

„Didžiasalio infrastruktūra“.  

2019 m. netradicinės veiklos dienos „Ką 

pasakoja mūsų krašto vietovardžiai“ metu 

apibendrinta ir susisteminta pavasario 

ekspedicijų metu surinkta medžiaga, kuri 

panaudota vakaronėje.  

2019 m. sėkmingai vykdoma Laisvės kovų 

ir netekčių istorijos integracija su lietuvių 

kalba bei literatūra. Naudojantis mokykloje 

sukaupta medžiaga, ypač gimnazijos 

mokinių sukurtais filmais apie pokarį mūsų 

krašte, 6–7 klasės turėjo pamoką-išvyką į 

Antanų mišką „Mūsų krašto partizanai“, IIg 

klasė – pamoką-ekskursiją „Kaimo žmonių 

tragedijos karo ir pokario metais“ (Radutis, 

Jociūnai, Mielagėnai, minint Radučio kaimo 

sudeginimo 75-ąsias metines). Mokiniai 

dalyvavo (kūrė filmus) nacionaliniame 

konkurse „Praeities stiprybė – dabarčiai“ ir 

užėmė 2018 m. – II, 

2019 m. – I vietą respublikoje. 

2017–2019 metais gimnazijose vyko 

projektas „Pažinkime gimtojo krašto 

paukščius“, akcija „Paukščiai prie mano 

namų“, mokiniai lankėsi Labanoro 

regioniniame parke, Birvėtos biosferos 



poligone, Adutiškio telmologiniame 

draustinyje, stebėjo gamtą, atliko 

bandymus. 

Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų 

centre vykusioje respublikinėje 

konferencijoje „Tiriamoji veikla 

gamtamoksliniame ugdyme 2018“ mokiniai 

pristatė atliktą darbą, lankėsi ir atliko 

bandymus Gamtos tyrimų centro 

Hidrobiontų ekologijos ir fiziologijos 

laboratorijoje Vilniuje, dalyvavo Vilniaus 

universiteto ir bendrovės „Thermo Fisher 

Scientific Baltics“ kuruojamos „Mobiliosios 

bioklasės“ veiklose, atliko bandymus. 

Mokiniai dalyvavo Paliesiaus dvare 

vykusiose edukacinėse programose 

„Pavasario garsai gamtoje ir muzikos 

instrumentuose“ bei „Aukštaitiškos 

skrynios, ornamentai, muzika“, rajoniniame 

užsienio kalbų konkurse „Veni, vidi, vici“,  

respublikiniame rusų kalbos meninės 

saviraiškos konkurse „Mano Aleksandras 

Puškinas“, anglų kalbos konkurse 4–5 klasių 

mokiniams „Smart Kids“. 

Parengtos 4 naujos neformaliojo ugdymo 

programos. 

Uždavinys įgyvendintas. 

2. TIKSLAS. Puoselėti gimnazijos savitumą, ugdyti pilietiškus, aktyvius bei kūrybingus bendruomenės narius. 

2.1. Tęsti ir 

puoselėti 

kultūrines 

gimnazijos 

tradicijas.  

2.1.1. Tradicinių vakaronių 

organizavimas, krašto istorijos bei 

žymių kraštiečių atminimo 

puoselėjimas. 

Žmogiškieji ištekliai. 

Projektų lėšos. 

Kūrybiškai plėtojama dabarties ir istorinės 

atminties sąsaja. 

Ugdomas bendruomeniškumas, mokinių 

vertybės ir bendrosios kompetencijos, 

suteikiamos galimybės saviraiškai. 

2017 m. surengta vakaronė „Kraštiečiai, 

kūrę Nepriklausomą Lietuvą“, skirta Z. 

Žemaičiui ir A. Voldemarui. Joje dalyvavo 

šių garbių asmenybių giminaičiai, 

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos 

delegacija. Vakaronė subūrė krašto 



Gimnazija išlaiko krašto švietimo ir kultūros 

židinio statusą. 

bendruomenę, apie ją rašyta ne tik rajono, 

bet ir respublikinėje spaudoje. 

2019 m. vykusi vakaronė „Kokiais vardais 

pašauksim savo kraštą?“ buvo skirta 

Vietovardžių metams. Joje dalyvavo krašto 

bibliotekininkės, vietovardžių pateikėjai, 

gausus gimnazijos bičiulių būrys. Surinkta ir 

panaudota daug autentiškos medžiagos apie 

savo kraštą. 

2.1.2. Pilietiškumo ugdymo 

renginių ciklų organizavimas. 

Žmogiškieji ištekliai. 

Kasmet pagal atskirą programą organizuojami 

renginių (projektų, integruotų veiklų, akcijų, 

minėjimų ir kt.), skirtų svarbioms valstybės 

datoms, ciklai. Ugdomos mokinių vertybės, 

suteikiamos galimybės saviraiškai. 

Kasmet gimnazijoje minima Žydų genocido 

diena, vyksta Konstitucijos egzaminas ir 

Konstitucijos dienos minėjimas, pilietinė 

akcija Laisvės gynėjų dienai „Atmintis 

gyva, nes liudija“. Į renginių ciklą 

įtraukiami ir Lietuvių kalbos dienų 

renginiai: pvz., bendros Ig–IVg kl. pamokos 

„V. Kudirka – Nepriklausomybės šauklys“, 

„Laimės ieškojau kitiems ir pats tapau 

laimingas“ (Vaižganto 150-osioms 

metinėms), renginys „Nepriklausomybės 

Akto signatarą profesorių Česlovą Kudabą 

prisimenant“, „Šimto garsų melodija 

Lietuvai“, „Laisvės žingsniai“, parodos 

gimnazijos bibliotekoje bei garsiniai 

skaitymai. Pratęsus mokslo metus imta 

minėti ir Gedulo bei vilties diena.  

2.1.3. Gimnazijos 40-mečio 

renginiai. 

Žmogiškieji ištekliai. 

Rėmėjų lėšos. 

Visuomenei pristatyta Gimnazijos veikla. 

Stiprėja bendruomeniškumas. 

Atnaujinti ir palaikomi ryšiai su buvusiais 

mokiniais. 

Buvusiems, esamiems mokiniams, 

kolegoms ir svečiams buvo atvertos visos 

gimnazijos durys. 40-mečio šventei skirtos 

keturių dalių vakaronės „Vėl pažvelkim pro 

mokyklos langą“ programoje apžvelgti 

keturi mokyklos gyvenimo dešimtmečiai, 

iliustruoti visų laikotarpių nuotraukomis. 

Pirmoje dalyje pasirodė mažieji, antroje – 



vyresniųjų klasių mokiniai, trečioje – buvę 

gimnazijos mokiniai, o ketvirtoje – buvusių 

gimnazijos mokinių vaikai.  Programą 

užbaigė nuotaikingas gimnazijos mokytojų 

pasirodymas. 

Uždavinys įgyvendintas. 

2.2. Plėsti 

mokinių 

saviraiškos 

galimybes. 

2.2.1. Mokinių savivaldos 

skatinimas. 

Žmogiškieji ištekliai. 

Suaktyvėja Gimnazijos mokinių savivalda, ji 

daro pozityvią įtaką Gimnazijos veiklai. 

Mokiniai dalyvauja socialinėse, pilietinėse, 

ekologinėse bei kitose akcijose, įgyja įvairių 

renginių organizavimo, socialinių 

kompetencijų, ugdomas mokinių pilietiškumas. 

Mokinių tarybos veiklą kuruoja socialinė 

pedagogė. 

Mokiniai dalyvavo svarstant gimnazijos 

veiklos klausimus, organizavo apklausas, 

teikė pasiūlymus: dėl maitinimo, mokinių 

skatinimo už padarytą pažangą ir 

pasiekimus, dėl pagalbos teikimo 

mokiniams, dėl edukacinių, poilsio erdvių, 

renginių organizavimo, dėl netinkamo 

elgesio prevencijos ir kitų klausimų. 

Kasmet organizuoja renginius, akcijas 

gimnazijoje: Solidarumo bėgimą, Judriąsias 

pertraukas, Judumo dieną, Tolerancijos 

dienas, Vaiko teisių apsaugos savaitę, 

Savaitę be patyčių, Kalėdines muges, 

Pyragų dieną, „Darom“, filmų peržiūras ir 

aptarimus, puošė gimnaziją Kalėdoms, 

dalyvavo akcijoje „Dalinuosi gerumu“ – 

gamino atvirukus ir kartu su Didžiasalio 

seniūnijos atstovais aplankė vienišus 

senelius prieš Kalėdas, įteikė atvirukus. 

2.2.2. Neformaliojo ugdymo(si) 

galimybių didinimas. 

Mokinio krepšelio lėšos. 

Žmogiškieji ištekliai. 

Atsižvelgiant į mokinių poreikius ir Gimnazijos 

galimybes parengtos mažiausiai dvi naujos 

neformaliojo ugdymo programos. 

Parengtos keturios naujos neformaliojo 

ugdymo programos: „Pradinio rengimo ir 

meistriškumo ugdymo futbolo būrelis“, 

„Keramika“, „Programavimas 

pradedantiesiems“ ir „Taikomasis 

programavimas“. 

Uždavinys įgyvendintas. 



2.3. Puoselėti ir 

plėsti 

bendradarbiavimą 

su ugdymo, 

kultūros 

įstaigomis, 

visuomeninėmis 

organizacijomis. 

2.3.1. Aktyvesnis 

bendradarbiavimas su bendrojo 

lavinimo mokyklomis bei kitomis 

ugdymo įstaigomis. 

Žmogiškieji ištekliai. 

Plėtojamas bendradarbiavimas su rajono 

mokyklomis, užmegzti ryšiai su Molėtų r. 

Giedraičių gimnazija, kartu organizuojami 

pilietiškumo ugdymo renginiai. 

Bendradarbiaujama su Švenčionių profesinio 

rengimo centru, Utenos kolegija. Mokiniams 

sudarytos sąlygos dalyvauti užsiėmimuose, 

vykstančiuose tų įstaigų mokomosiose 

laboratorijose, galimybės artimiau susipažinti su 

profesijomis. 

Ugdomos mokinių vertybės, kūrybiškumas, 

bendradarbiavimo bei profesinės 

kompetencijos.  

Užmegzti glaudūs ryšiai su Švenčionių 

Zigmo Žemaičio gimnazija, jos atstovai 

dalyvavo „Ryto“ gimnazijos renginiuose, 

skirtuose Z. Žemaičiui, didžiasaliečiai 

dalyvavo jų gimnazijos 100-mečio 

minėjime. 

Gimnazijos mokiniai kasmet dalyvauja Č. 

Kudabos progimnazijos organizuojamose 

sporto varžybose, Vidiškių gimnazijos  

Jaunųjų kūrėjų šventėje. 

Kasmet susitinkama su Naujojo Daugėliškio 

mokiniais ir mokytojais, organizuota bendrų 

pamokų, renginių. 

Pradinių klasių mokiniai aktyviai dalyvavo 

edukaciniuose renginiuose: „Knyga ieško 

draugo“, popieriaus edukacija 

„Paukščiukai“ ( dekoracijų Vasario 16-ajai 

kūrimas), kūrybinėse dirbtuvėlėse su 

Ingridos Bušmaitės knyga „Draugystė ant 

straublio galo“, skaitymo skatinimo projekte 

„Mano vaikystės knyga“, „Mano knygelė“, 

kurie vyko Ignalinos r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos Didžiasalio filiale; 

projekte „Knyga be paveikslėlių“, 

edukacinėje išvykoje „Iš vaiduoklių 

istorijų“ – Didžiasalio vaikų globos ir 

socialinės paramos šeimai centre; 

renginyje, skirtame Tarptautinei šeimos 

dienai, – Didžiasalio kaimo seklyčioje.  

Gimnazija aktyvi rajoninių ir respublikinių 

projektų dalyvė: 2017 m. krašto istorija 

pristatyta per meninę programą keturioms 

savivaldybėms minint Kovo 11-ąją 

Paliesiaus dvare, 2017–2018 m. m. 



sėkmingai dalyvauta respublikiniame 

projekte „Pažink valstybę“, kurio rezultatas: 

glaudžiai bendradarbiaujant su rajono 

savivaldybe, Tverečiaus ir Didžiasalio 

seniūnijomis, Tverečiaus krašto 

bendruomene parengti ir iškilmingai 

atidengti informaciniai stendai Augustinui 

Voldemarui, Zigmui Žemaičiui, Česlovui 

Kudabai, paminklinis akmuo Tverečiaus 

krašto savanoriams. 2018 m. svariai 

prisidėta prie rajoninio renginio „Ignalinos 

krašto patriotai“ organizavimo, dalyvauta 

rajoniniame projekte „Teatre auGINAME 

žmogų“, „Kalbos gimtosios penketukas“, 

respublikiniame „Meno bangų“ projekte 

„Aš vėl grįžtu į mokyklą“. Gimnazijos 

dainininkų grupė trečius metus dalyvauja 

respublikiniame projekte „Jungtinis 

Lietuvos vaikų choras“, koncertavo Lietuvai 

šv. Kotrynos ir šv. Jonų bažnyčiose 

Vilniuje.  

VšĮ „Žaliasis taškas“ ir aplinkosauginės 

iniciatyvos „Kita forma“ projekte „Žalioji 

olimpiada“ gimnazijos komanda 2018 ir 

2019 m. pateko į finalą. 

  



 2.3.2. Bendradarbiavimo su 

lietuvių švietimo draugija 

„Rytas“, Tautos fondu, Ignalinos 

krašto muziejumi, Ignalinos 

rajono savivaldybės viešąja 

biblioteka plėtojimas. 

Ugdomas pilietiškumas bei patriotiškumas, 

bendradarbiavimo kompetencijos. 

Bendradarbiaujant su „Ryto“ draugija 2017 

m. spalį ryčiausias kraštas pristatytas 

Pietryčių Lietuvos mokytojams, Gimnazijos 

pedagogai kasmet kviečiami į draugijos 

organizuojamas pažintines išvykas po kitus 

regionus.  

Svariai prisidėta rengiant medžiagą mobilių 

stendų parodai Ignalinos krašto muziejuje 

Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui 

„Lietuvybės saugotojai Tverečiuje, 

Didžiasalyje, Mielagėnuose, Palūšėje“ bei 

dalyvauta parodos atidaryme.  

2017 m. mokiniai dalyvavo Tautos fondo 

rašinių konkurse „Ką man reiškia Lietuvos 

Nepriklausomybės šimtmetis“, rašiniai 

buvo publikuoti rajono spaudoje.  

2018 m. gauta Tautos fondo parama aktų 

salės pritaikymui edukacijai, kasmet 

gimnazijos pirmokai gauna dovanų po 

kuprinę su mokymo priemonėmis. 

2018 m. gimnazija organizavo rajoninę 

Mokytojo dieną ryčiausiame Lietuvos 

pakraštyje – kolegoms surengta ekskursija 

po kraštą, gimnaziją. 

Nuolat bendradarbiaujama su Ignalinos r. 

savivaldybės viešosios bibliotekos 

Didžiasalio, Tverečiaus, Dysnos ir 

Dietkauščiznos skyriais: ne tik pradinių, bet 

ir vyresniųjų klasių mokiniai aktyviai 

dalyvauja edukaciniuose bibliotekos 

projektuose: Vydūno pamokos Lietuvai su 

IIIg klase 2018 m., Palydime Vaižganto 

metus su 5 klase 2019 m.  ir kt. 



2019 m. kartu su šiais bibliotekos skyriais 

surengta bendra ekspedicija „Renkame 

Tverečiaus krašto vietovardžius“ ir jos 

apibendrinimas tradicinės vakaronės metu 

gimnazijoje. 

2019 m. vasarį gimnazijos kraštotyrinė bei 

etnokultūrinė veikla pristatyta Visagino 

viešojoje bibliotekoje vykusiame 

respublikiniame seminare „Kraštotyra – 

kertinis krašto pažinimo akmuo“, apie šią 

veiklą kalbėta spalio mėnesį Rimšės 

bibliotekoje vykusiame renginyje. 

Uždavinys įgyvendintas. 

 

3.TIKSLAS. Kurti saugias, sveikas, ugdymąsi skatinančias edukacines aplinkas. 

3.1. Mažinti 

patyčių ir kitokio 

asocialaus elgesio 

apraiškas 

  

3.1.1. Olweus patyčių prevencijos 

programos įgyvendinimas 

Gimnazijos bendruomenė atpažįsta patyčias ir jų 

netoleruoja. Pagerėja mikroklimatas ir 

tarpusavio santykiai. Padaugėja pozityvaus 

elgesio mokinių. 

2017–2018 m. m. ir 2018–2019 m. m. buvo 

vykdoma Olweus patyčių prevencijos 

programa. Įgyvendintos visos sutartyje 

numatytos veiklos: mokymai 

bendruomenei, budėjimo organizavimas, 

MSG grupių veikla, klasių valandėlės. 

2019–2020 m. m. gimnazijoje vykdoma 

OPKUS programa, stebima ir analizuojama 

situacija, priimami ar koreguojami 

sprendimai. 

Atliktų tyrimų duomenys: patyčios 

gimnazijoje sumažėjo nuo 27,2 iki 14,3 

proc. 

3.1.2. Socialinio pedagogo 

pagalba. 

Mokinio krepšelio lėšos. 

Socialinis pedagogas, bendradarbiaudamas su 

pedagogais bei tėvais, teikia pagalbą 

mokiniams, užtikrina jų saugumą, padeda jiems 

socializuotis. 

Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. dirba socialinis 

pedagogas (nuo 2019 m. sausio mėn. – 0,5 

etato): 

vykdo konsultacijas, pokalbius su mokiniais 

ir kitais bendruomenės nariais, padeda 

mokiniams pamokų metu, ruošti namų 



darbus, dalyvauja pamokose, klasės 

valandėlėse, organizavo mokinių užimtumą 

po pamokų, renginius, mokinių apklausas, 

vykdė minimalią priežiūrą. 

Socialinis pedagogas nuolat aiškinasi 

kylančias problemas, bendradarbiauja su 

kolegomis ir socialiniais partneriais jas 

sprendžiant, kuruoja Mokinių tarybos 

veiklą. 

3.1.3. Asocialaus elgesio 

prevencija – seminarai 

mokytojams. 

Mokinio krepšelio lėšos. 

Mokytojai ir auklėtojai, išmokę asocialaus 

elgesio prevencijos metodų, praktiškai taikys 

juos savo veikloje. 

Pedagogai dalyvavo seminaruose 

„Pozityvių santykių formavimas 

mokykloje“, „Kaip mokykloje ugdyti 

emocinį vaikų intelektą“, „Socialinių ir 

emocinių kompetencijų ugdymas 

mokykloje – smurto prevencija“. 

Atlikti tyrimai „Smurto paplitimas 

Didžiasalio „Ryto“ gimnazijoje“, „Kokias 

problemas gimnazijoje mato mokiniai?“   

Rezultatai aptarti mokytojų tarybos 

posėdžiuose. Parengtos rekomendacijos 

gimnazijos darbuotojams, kaip atpažinti 

smurtą ir elgtis smurto atveju. 

Uždavinys įgyvendintas. 

3.2. Modernizuoti 

ir praplėsti 

ugdymo aplinkas 

3.2.1. Gamtos mokslų ir 

technologijų kabinetų 

modernizavimas. 

Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšos. 

Kabinetai aprūpinti reikalinga įranga ir 

priemonėmis. Modernizuotas ugdymo procesas. 

Gerėja ugdymo kokybė. 

Siekiant efektyvesnio mokymo priemonių 

panaudojimo biologijos kabinetas iš III 

aukšto perkeltas į II, šalia fizikos ir chemijos 

kabineto, kabinetai atnaujinti, nupirkti nauji 

baldai. Kabinetuose yra po stacionarų 

kompiuterį, projektorių, interaktyvi lenta, 

spausdintuvas, priemonės ir medžiagos 

praktinei – laboratorinei veiklai – gimnazija 

dalyvaudama projekte „Mokyklų 

aprūpinimas gamtos ir technologinių 



mokslų priemonėmis“ gavo naujų mokymo 

priemonių komplektą 5–8 klasėms mokyti. 

2018 m. atnaujintas technologijų kabinetas 

– įrengta virtuvė su naujais baldais, įranga 

(kaitlente, orkaite, šaldytuvu) bei 

priemonėmis. Šis kabinetas papildytas iš 

projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 

technologinių mokslų priemonėmis“ gautu 

naujų mokymo priemonių komplektu 

pradinukams, todėl jiems šiame kabinete 

sudarytos visos sąlygos praktinei veiklai. 

3.2.2. Gimnazijos sporto aikštyno 

renovacija. 

Europos sąjungos fondų lėšos 

Įrengta universali sporto aikštelė, atnaujinti 

bėgimo takai. 

Pagerintos sporto, sveikatinimo ir mokinių 

užimtumo sąlygos. 

2018 m. renovuotas sporto aikštynas, jame 

įrengta specialia danga dengta universali 

sporto aikštelė, bėgimo takai. Aikštyne yra 

futbolo aikštė, 8 (23 vietų) įvairios 

paskirties lauko treniruokliai. 

3.2.3. Keramikos dirbtuvių 

įrengimas. 

Europos žemės ūkio fondo kaimo 

plėtrai lėšos. 

Rėmėjų lėšos. 

Gimnazijoje įrengtos keramikos užsiėmimams 

reikiama įranga aprūpintos dirbtuvės. 

Vykdoma formaliojo ir neformaliojo ugdymo 

integracija. 

Ugdomas mokinių kūrybiškumas. 

2018 m., įgyvendinus gimnazijos parengtą 

projektą „Keramika grįžta į Didžiasalį“, 

įrengtos keramikos dirbtuvės su visa 

reikalinga įranga (molio žiedimo staklėmis, 

molio degimo ir stiklo lydymo krosnelėmis), 

įrankiais, medžiagomis bei baldais. 

3.2.4. Gimnazijos muziejaus 

pritaikymas edukacinei veiklai. 

Mokinio krepšelio lėšos. 

Žmogiškieji ištekliai. 

Edukacinei veiklai pritaikytos Gimnazijos 

muziejaus patalpos (įsigyti stalai ir kėdės), 

parengtos edukacinės programos, muziejuje 

vyksta edukaciniai renginiai.  

Edukacinei veiklai pritaikyta aktų salė 

(multimedija, garso aparatūra), gimnazijos 

muziejus (multimedija, stalai, kėdės). Juose 

vyksta edukaciniai renginiai, projektų 

pristatymai, integruotos veiklos. 

Pamokos muziejuje: „Lino darbų pasaka“ 8 

klasei, bendra 1–IIIg klasių pamoka 

„Mokomės vieni iš kitų su Vaižgantu“, 

istorijos ir pilietiškumo pamokos 

„Pasipriešinimo judėjimas Lietuvoje“ IIg 

klasei, „Valstybė ir pilietis“ Ig kl. ir kt. 

Uždavinys įgyvendintas. 



 

 

IV SKYRIUS 

GIMNAZIJOS STRATEGIJA 

4.1. Filosofija, vizija, misija, vertybės 

 

Filosofija 

Kas išsaugoja sena ir kartu sugeba įgyti naujų žinių, naujos patirties, tas gali būti žmonėms mokytojas ir pavyzdys. 

Konfucijus. 

 

Vizija  

Gimnazija – moderni, inovatyvi, puoselėjanti istorinę-kultūrinę krašto atmintį.  

 

Misija  

Gimnazija: 

– suteikia vaikui galimybę gauti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą bei tenkinti saviraiškos poreikius;  

– siekia ugdymo ir ugdymosi kokybės;  

– kuria jaukią, psichologiškai ir fiziškai saugią aplinką;  

– bendrauja ir bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais) bei socialiniais partneriais; 

– ugdo pilietiškumą, saugo bei puoselėja krašto istorinį-kultūrinį paveldą; 

– atvira visuomenei. 

 

Vertybės  

– Veiklos kokybė ir atsakomybė. 

– Bendradarbiavimas, tolerancija, pasitikėjimas, atvirumas. 

– Tradicijų puoselėjimas.  

4.2. Strateginiai tikslai ir uždaviniai 

 

1. Tobulinti ugdymo(si) kokybę, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos. 

2. Saugios aplinkos gimnazijoje kūrimas. 

 

I TIKSLAS. Tobulinti ugdymo(si) kokybę, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos. 



 

Uždaviniai Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

1.1. Tobulinti pamokos 

struktūrą, stiprinant išmokimo 

stebėjimą, įvertinant kiekvieno 

mokinio pasiekimus ir 

asmeninę pažangą lyginant su 

iškeltais mokymosi 

uždaviniais. 

1.1.1. Pamokų stebėjimas, 

analizė, išmokimo stebėjimo ir 

pažangos pamatavimo 

praktinių pavyzdžių aptarimas. 

1.1.2. Metodinėse grupėse 

parengti susitarimai dėl 

pamokos struktūros tobulinimo 

ir jų laikymasis 

Stebėtos ir aptartos ne mažiau 

kaip 2 kiekvieno mokytojo 

pamokos per mokslo metus. 

Priimti susitarimai dėl pamokos 

struktūros tobulinimo. 

Pamokoje mokytojai grįžta prie 

išmoktų ar nesuprastų dalykų, 

atkreipia dėmesį į kiekvieną 

mokinį; tikrinant, kiek mokiniai 

suprato ir ką išmoko, 

veiksmingai remiamasi pamokos 

uždaviniu. 

Dauguma mokytojų geba 

pamokose taikyti veiksmingas 

individualios mokinių pažangos 

ir pasiekimų pamokoje 

identifikavimo strategijas, 

skatina mokinius mokantis siekti 

asmeninės pažangos. 

2020–

2022 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinės 

grupės, dalykų 

mokytojai, 

klasių vadovai 

Mokymo lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

1.2. Ugdyti atsakingą mokinių 

požiūrį į mokymą(si). 

1.2.1. Ugdymo karjerai, 

profesinio informavimo ir 

profesinio konsultavimo 

sistemos gimnazijoje 

sukūrimas. 

1.2.2. Sistemos įgyvendinimo 

stebėsena ir tobulinimas. 

Parengta ir pradėta įgyvendinti 

Ugdymo karjerai, profesinio 

informavimo ir profesinio 

konsultavimo sistema. 

Per kiekvienus mokslo metus: 

– organizuotas susitikimas su 

bent vienu buvusiu gimnazijos 

mokiniu; 

– organizuotas susitikimas su 

bent vienu Ignalinos rajono 

verslininku; 

2020–

2022 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Ugdymo 

karjerai grupės 

vadovas 

Mokymo lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 



– aplankytos bent 2 rajone 

veikiančios įmonės/įstaigos; 

– organizuotas vizitas bent į 

vieną regiono profesinio 

mokymo įstaigą, kolegiją, pagal 

poreikį – aukštąją mokyklą; 

– ne mažiau kaip vienas renginys 

mokinių tėvams, supažindinantis 

su ugdymo karjerai kompetencijų 

ugdymu gimnazijoje. 

1.3. Bendravimo ir 

bendradarbiavimo, klasės 

valdymo kompetencijų 

tobulinimas. 

1.3.1. Mokytojų 

bendradarbiavimas, savitarpio 

pamokų stebėjimas (aktyvieji 

ugdymo ir mokymosi 

motyvaciją skatinantys 

metodai) ir aptarimas. 

1.3.2. Seminarai mokytojams 

 vaikų įtraukimo į probleminį 

mokymą bei kūrybiškumo ir 

kritinio mąstymo ugdymo 

klausimais. 

1.3.3. Priimtų susitarimų dėl 

bendrų tvarkos, elgesio 

reikalavimų nuoseklus 

laikymasis. 

Vyksta nuolatinis savitarpio 

pamokų stebėjimas ir aptarimas 

– ne mažiau kaip 90% 

gimnazijos mokytojų stebi, 

analizuoja kolegų pamokas 

(2018–2019 m. m. rodiklis – 86 

%). 

Organizuoti bent 2 tiksliniai 

seminarai mokytojams. 

Taikomi aktyvaus mokymosi, 

mokymosi motyvaciją 

skatinantys metodai. 

Pagerėja mokinių darbas per 

pamokas, laikomasi gimnazijos 

elgesio taisyklių, priimtų 

susitarimų. 

2020–

2022 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

dalykų 

mokytojai, 

klasių vadovai 

Mokymo lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

1.4. Nelankymo prevencijos 

priemonių efektyvinimas. 

1.4.1. Nelankymo prevencijos 

priemonių efektyvumo 

stebėjimas, analizė ir 

aptarimas; 

1.4.2. Pamokų lankomumo 

apskaitos ir nelankymo 

prevencijos tvarkos aprašo 

tobulinimas 

Praleistų ir nepateisintų pamokų 

skaičius: 

2018–2019 m. m. – 14,7; 

2021–2022 m. m. – 12 praleistų 

be pateisinamos priežasties 

pamokų skaičius vienam 

mokiniui. 

2020–

2022 
Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkas, 

klasių vadovai 

Mokymo lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 



 

II TIKSLAS. Saugios aplinkos gimnazijoje kūrimas. 

 

Uždaviniai Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Lėšų poreikis, 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

2.1. Netinkamo elgesio 

apraiškų mažinimas. 

2.1.1. Tiksliniai mokymai 

bendruomenei konstruktyvaus 

problemų sprendimo, 

išvengiant konfliktinių 

situacijų, streso mažinimo 

klausimais. 

2.1.2. Elgesio taisyklių, 

susitarimų laikymasis. 

2.1.3. Papildomų vaizdo 

stebėjimo kamerų gimnazijoje 

įrengimas. 

Gimnazijoje organizuoti bent po 

1 seminarą (mokymus) 

tikslinėms grupėms: 

mokiniams; 

pedagogams ir gimnazijos 

darbuotojams; 

tėvams. 

 

Įrengtos 3 vaizdo stebėjimo 

kameros 

2020–

2022 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 

klasių vadovai, 

mokytojai. 

 

 

 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ūkiui 

Mokymo lėšos, 

skirtos 

kvalifikacijai, 

aplinkos lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

 

2.2. Patyčių prevencijos 

programos įgyvendinimas. 

2.2.1. Pasirinktos patyčių 

prevencijos programos (-ų) 

įgyvendinimas. 

2.2.2. Klasių vadovų, dalykų 

mokytojų kompetencijų 

pastebėti, atpažinti ir reaguoti į 

patyčias stiprinimas. 

2.2.3. Mokinių tėvų įtraukimas 

į patyčių prevencijos 

programos vykdymą, 

konsultavimas vaikų saugumo 

užtikrinimo klausimais. 

2.2.4. Psichologinės pagalbos 

teikimas. 

2020 m. baigus vykdyti OPKUS 

(Olweus programos kokybės 

užtikrinimo sistema), aptartos ir 

pasirinkta vykdyti nauja(-os) 

patyčių prevencijos programa(-

os). 

Mokytojai atpažįsta ir nedelsiant 

reaguoja į patyčias. 

Patyčių lygis 2019 m. pabaigoje 

– 17,4 %; 

2022 m. pabaigoje – sumažėjęs 

ne mažiau nei 0,4 %. 

40 % tėvų dalyvaus bent 

viename patyčių prevencijos 

renginyje. 

2020–

2022 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Vaiko gerovės 

komisija, 

socialinis 

pedagogas, 

klasių vadovai, 

mokytojai 

Mokymo lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 



2.3. Žalingų įpročių prevencija. 2.3.1. Edukaciniai renginiai 

apie psichotropinių medžiagų 

žalą. 

2.3.2. Sveikatingumo, sporto 

renginių organizavimas, 

mokinių įtraukimas į sveikatą 

stiprinančias veiklas. 

2.3.3. Bendradarbiavimas su 

tėvais, bendruomene, policija 

užkardant nepilnamečių 

rūkymą. 

Bent vienas prevencinis renginys 

kasmet atskirų amžiaus grupių 

mokiniams. 

Bent 2 sveikatingumo renginiai 

kasmet. 

2020–

2022 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas, 

klasių vadovai 

Mokymo lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

 

  



4.3. Strateginio plano įgyvendinimo stebėsena 

 

Strateginio plano įgyvendinimo stebėsena atliekama viso proceso metu. Strateginio plano neatsiejama dalis yra metinių veiklos planų 

įgyvendinimas. Gimnazijos direktorius stebi ir vertina, ar Gimnazija įgyvendina strateginius tikslus, ar darbuotojai vykdė numatytus uždavinius, 

ar vykdomos priemonės yra efektyvios, inicijuoja strateginio plano patikslinimą. 

Kiekvienais metais sausio mėn. pristato ataskaitą apie strateginio plano vykdymą. 

 

_____________________________________________ 

 

 


