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VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

„Romuvos“ gimnazija įgyvendina pagrindinio ugdymo antrosios dalies, vidurinio ugdymo ir 

neformaliojo švietimo programas; užtikrina fiziškai bei psichologiškai saugią, estetišką ir modernią 

ugdymosi aplinką; ruošia ugdytinius studijoms šalies bei užsienio aukštosiose mokyklose; sudaro 

mokiniams galimybes ugdytis pagal kiekvieno poreikius, galias ir polinkius, saugo asmenybės 

unikalumą, plėtoja kūrybines galias bei padeda patirti mokymosi sėkmę. 

Savo veiklą gimnazija grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

švietimo, biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Civiliniu kodeksu, Darbo kodeksu, Vaiko teisių 

konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės 

aktais, Valstybine švietimo strategija 2013–2022 m., kitais švietimui aktualiais dokumentais, 

Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m. bendruoju 

planu, patvirtintu Šiaulių miesto tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T-308, bei šių 

dokumentų pagrindu parengtais „Romuvos“ gimnazijos nuostatais. 

Gimnazijoje susitarta dėl vertybių, kokybės, strateginių tikslų ir pažangos siekių, būdų bei 

priemonių jiems įgyvendinti. Tikslai orientuoti į aukštų lūkesčių ir pažangos kultūrą. 

Santykiai paremti bendradarbiavimu ir atsakomybe: mokinių už mokymąsi, mokytojų už 

mokymą. Bendromis mokinio, mokytojo ir tėvų  pastangomis siekiama pažangos, pripažįstant 

kiekvieno individualius gebėjimus ir poreikius. Gimnazijos kultūra formuojama laikantis 

tobulėjimo, pagarbos ir tolerancijos principų. Pripažįstama, kad svarbūs ne tik rezultatai, bet ir jų 

pasiekimo būdai, t.y. ugdymo proceso organizavimas, aprūpinimas, aplinka. Laikas, praleistas 

gimnazijoje, turi padėti įprasminti žinias, pasirengti kryptingai ir atsakingai rinktis tolimesnį savo 

karjeros kelią. 

Gimnazijoje mokosi 621 mokinys; yra 20 klasių, iš jų  dešimt 1–2 klasių ir dešimt 3–4 

klasių. Komplektuojant klases laikomasi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimų dėl klasių 

skaičiaus bendrojo ugdymo mokyklose. 

Pagrindiniame darbe dirba 54 mokytojai, 2 socialiniai pedagogai, 1 bibliotekos darbuotojas, 

1 psichologas. Iš jų 3,7 proc. – ekspertai, 40,7 proc. – mokytojai metodininkai,  38,8 proc. – 

vyresnieji mokytojai, 16,8 proc. – mokytojai. Du gimnazijos vadovai, direktorius ir direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, turi I vadybinę kategoriją, trys skyrių vedėjai turi II vadybinę kategoriją. 74 

proc. mokytojų darbo patirtis yra 15 metų ir daugiau. Kaip ir visoje šalyje, gimnazijos mokytojų 

amžius yra apie 50 m. Didžiausią dalį, 75 proc. sudaro mokytojai nuo 40 metų. Mokytojų profesinio 

tobulėjimo siekiama nuosekliai įgyvendinant Gimnazijos vadovo, jo pavaduotojo, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo 

planą. Visi mokytojai kasmet tobulina savo kvalifikaciją. 2015 m. mokytojai vidutiniškai 41 val. 

dalyvavo įvairiuose kursuose ir seminaruose 

Sėkmingai įgyvendinamos pagrindinio ugdymo antros dalies ir vidurinio ugdymo 

programos. Stengiamasi užtikrinti dalykų programų pasirinkimo įvairovę, priartinti bendrojo 
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ugdymo turinį prie gyvenimo aktualijų, ugdyti mokymuisi visą gyvenimą reikalingas dalykines ir 

bendrąsias kompetencijas. Daugiau nei 10 proc. atnaujintas pasirenkamųjų dalykų ir modulių 

programų skaičius, mokytojai aktyviai dalyvauja „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir 

brandos egzaminų sistemos tobulinimo“ projekte. 100 proc. mokytojų dalyvauja ne tik 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, konferencijose, bet ir dalinasi metodine bei dalykine 

patirtimi. Gerėja mokinių pasiekimai: besimokančių gerai ir labai gerai nuo 25,6 proc. padidėjo iki 

30,6 proc. 2014–2015 m.m. Visi mokiniai įgijo pagrindinį išsilavinimą. 

 Kryptingai buvo įgyvendinamas mokinių karjeros kompetencijų ugdymas, gimnazija tęsė 

veiklą, pradėta nacionaliniame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra 

bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. 

Mokinio krepšelio racionalus naudojimas suteikė gimnazijai galimybę efektyviai veiklai: 

netrūko darbo užmokesčio fondo, atnaujintos mokymo priemonės, vadovėliai, baldai, suteikta 

galimybė mokytojams kelti savo kvalifikaciją, atestuotis, buvo vykdoma informacinės sistemos 

diegimo gimnazijoje programa. Per pastaruosius metus gimnazijos materialinė bazė pagerėjo. 

Kryptingai naudojami finansiniai ištekliai, ES ir projektinės veikos lėšos suteikė galimybes 

modernizuoti mokymo bazę – įsigyti daugiau kompiuterinės įrangos, papildyti bibliotekos fondus 

ne tik vadovėliais, bet ir programinės bei grožinė literatūros knygomis, gamtos mokslų laboratorijas 

– nauja įrangą, atnaujinti atskirų kabinetų baldus, įrengti poilsio zonas. Įgyvendinant socialinės 

partnerystės projektą išplėtotas socialinių partnerių bendradarbiavimo tinklas, bendradarbiavimo 

formos. Socialiniai partneriai – mokslo, verslo, valdžios atstovai – aktyviai dalyvauja formuojant, 

papildant ir įgyvendinant gimnazijos ugdymo turinį, vykdant bendrus projektus, renginius, šviečiant 

tėvus. 

Gimnazija tęsia glaudų bendradarbiavimą su asocijuota „Romuvos“ progimnazija, plėtoja 

ryšius su Gytarių, Dainų bei „Sandoros“ progimnazijomis.  

 2015 m. toliau sėkmingai buvo įgyvendinama IKT diegimo gimnazijoje strateginė veiklos 

programa. Visoje gimnazijoje yra bevielis interneto ryšys, efektyviai veikia gimnazijos tinklapis, 

TAMO e-dienynas. Mokytojai patobulino gebėjimą rengti mokymo priemones, skirtas darbui su 

programinėmis įrangomis. Kryptinga gimnazijos veikla IKT diegimo srityje įvertinta ir išorinių 

institucijų: mokytojai rengia ir įgyvendina ne vieną kvalifikacijos tobulinimo programą, dalijosi 

patirtimi ne tik su miesto, bet ir šalies kolegomis. 

Nors gimnazija iš esmės yra apsirūpinusi kompiuterine įranga (visuose kabinetuose yra 

kompiuteriai, kompiuteriniai projektoriai, gimnazijoje veikia bevielis internetinis ryšys, ugdymui ir 

darbui mokytojai ir mokiniai naudojasi ne tik stacionariais, bet ir nešiojamais kompiuteriais), 

numatytos pagrindinės strateginės tolimesnio informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į 

bendrąjį ugdymą vystymo kryptys 2016–2018 m.: naujo individualiam darbui pritaikyto kabineto, 

aprūpinto mobiliais įtaisais, įrengimas, efektyvus mokomosios kompiuterinės programinės įrangos 

naudojimas. 

Augantis poreikis IKT  naudoti ugdymo procese lėmė, kad įstaigos pedagogai tobulina 

kompiuterinio raštingumo taikymo ugdymo procese kompetencijas - informacines technologijas 

ugdymo procese taiko 100 proc. mokytojų. 

Didelis dėmesys skiriamas veiklos įsivertinimui, optimaliausių sprendimų paieškai, 

racionaliam tiek intelektualinių, tiek materialinių resursų naudojimui geriausiam rezultatui pasiekti. 

Gimnazijos modernizavimas, kompiuterizavimas bei technologinis aprūpinimas, naujų ugdymo 

erdvių kūrimas ir senųjų atnaujinimas, moderniausių interaktyvių ugdymo priemonių diegimas 

padeda užtikrinti ugdymo kokybę. 

Gimnazijoje parengtas ir veikia komunikavimo ir informavimo modelis. Jo funkcionavimui 

užtikrinti naudojamasi švietimo valdymo informacine sistema, gimnazijos personalo valdymo 

sistema, e-dienynu. Savalaikė informacija apie gimnaziją teikiama gimnazijos tinklalapyje, 

informaciniuose leidiniuose, kasmet leidžiamoje gimnazijos knygoje, veikia gimnazijos radijas. 

Mokinių saviraiškos galimybės plėtojamos įgyvendinant neformaliojo švietimo programas. 

Ypač daug pasiekta vykdant programą – „Pučiamųjų instrumentų orkestras „Romuva“. 
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Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas sėkmingai vykdomas integruojant 

mokyklinius, šalies ir tarptautinius projektus į ugdymo turinį. Pasaulio humanistinės kultūros 

tradicijų bei vertybių perteikimas, dialogiškumo puoselėjimas vykdomas įgyvendinant Nordplus 

Junior, UNESCO, Erasmus+  projektus kartu su kolegomis bei mokiniais iš kitų šalių. 

Veiklos įsivertinimui naudojama IQES įsivertinimo programa. 

Gimnazijos veiklos tikslai ir prioritetai dera su Valstybine švietimo 2013–2022 metų 

strategija, „Lietuva 2030“ strategija bei Šiaulių miesto savivaldybės strateginio plano tikslais. 

Gimnazijos kultūra formuojama laikantis tobulėjimo, lygiateisiškumo, pagarbos ir 

tolerancijos principų. Pripažįstama, kad svarbūs ne tik rezultatai, bet ir jų pasiekimo būdai, t.y. visas 

ugdymo procesas, aplinka. 

 Pagrindinis gimnazijos veiklos prioritetas – atvira, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė. 
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Programos tikslas Kokybiškas bendrųjų programų įgyvendinimas siekiant 

kiekvieno mokinio pažangos 

Kodas 01 

 

01 TIKSLO ĮGYVENDINIMO APRAŠYMAS 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, gimnazija užtikrina valstybinės 

švietimo politikos įgyvendinimą, įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, švietimo ir 

mokslo ministro įsakymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimo veiklą, vykdymą. 

Įgyvendinant pagrindinio ugdymo antros dalies, vidurinio ugdymo, neformaliojo švietimo 

programas bus siekiama lanksčiai formuoti ir organizuoti ugdymo turinį, pritaikyti įvairių poreikių 

mokiniams, dar labiau jį individualizuoti, plėtoti mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą, ugdyti 

kompetencijas atsižvelgiant į asmenybės augimo poreikius ir pažangą, mokėjimą mokytis visą 

gyvenimą. Gimnazijoje stengiamasi sukurti įvairesnes paskatas ir sąlygas mokytis, ugdyti kiekvieno 

mokinio norą tobulėti bei sudaryti tam sąlygas, ugdyti dalykines ir bendrąsias kompetencijas 

mokant formaliuoju ar neformaliuoju būdu. Mokytojai skatinami tobulėti, dalintis patirtimi, 

susipažinti su švietimo naujovėmis, vykdyti priemones, lemiančias kokybišką ugdymo procesą.  

Mokytojams sudaromos sąlygos nuolatos tobulėti, kelti kvalifikaciją, dalytis patirtimi.  

Atsižvelgiant į Valstybinę švietimo 2013–2022 metų strategiją, bus stengiamasi pašalinti 

ribojimus švietimo turinio įvairovei, atveriant daugiau erdvės mokinių, tėvų ir socialinių partnerių 

iniciatyvoms ir pagalbai, didesnis dėmesys bus skiriamas besimokančiojo savikontrolei ir 

įsivertinimui.  

 

01 TIKSLO REZULTATŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato 

vienetas 

2015-

ieji 

metai 

2016-

ieji 

metai 

2017-

ieji 

metai 

2018-ieji 

metai 

  

1. Parengti ir įgyvendinti kiekvienų mokslo metų ugdymo 

planai. (Mato vienetas – planų skaičius). 

1 1 1 1 

2. Sukurtas ir išbandytas mokymosi pagalbos modelis  

(Mato vienetas - savaitinių val., skirtų mokymosi pagalbai, 

skaičius). 

25 25 25 25 

3.Įgyvendinamos neformaliojo švietimo programos. 

(Mato vienetas - programų skaičius). 

3 3 3 3 

4. Parengtos ir įgyvendintos neformaliojo švietimo būrelių, 

klubų programos. (Mato vienetas – programų skaičius). 

20 22 22 22 

5. Parengta ir įgyvendinama  Kvalifikacijos tobulinimo 

programa (Mato vienetas – vienam mokytojui 

kvalifikacijos tobulinimui tenkančių dienų skaičius). 

5 5 5 5 

6. Įgyvendinama perspektyvinė pedagogų atestacijos 

programa (Mato vienetas - atestuotų mokytojų skaičius) 

2 2 2 2 

7. Parengta mokinių individualios pažangos stebėjimo 

metodika. 

0 1 0 0 

 

01 TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS  

 

01.1. Ugdymo kokybės gerinimas įgyvendinant Pagrindinio ugdymo antrosios dalies 

programą.  

Įgyvendinant Pagrindinio ugdymo antrosios dalies programą dėmesys bus skiriamas 

programų gilesniam ugdymo turinio individualizavimui ir diferencijavimui, efektyviam mokinių 
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mokymui, ir ypač mokymui mokytis. Formuojant mokinių mokymosi kompetenciją dėmesys bus 

skiriamas įsivertinimo metodikų taikymui, didinant mokymosi motyvaciją. Siekiant padėti mokytis 

mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, bus organizuota konsultacinė pagalba. Individualūs 

mokinių pasiekimai ir pažanga stebimi ir fiksuojami pagal gimnazijoje parengtą metodiką. 

01.1. Uždavinio įgyvendinimo priemonės 

01.1.1. Pagrindinio ugdymo antrosios dalies programos įgyvendinimas: 

01.1.1.1. Rengiamas ir įgyvendinamas pagrindinio ugdymo antrosios dalies ugdymo planas. 

01.1.1.2. Komplektuojamos laikinosios grupės ne didesnės nei 24 mokiniai, lietuvių kalbai ir 

matematikai mokytis pagal mokinių pasiekimus. 

01.1.1.3. Veikia mokymosi pagalbos modelis: skiriamos kontaktinės valandos mokinių 

konsultavimui. 

01.1.1.4. Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos ugdymo stiprinimo programos 

įgyvendinimas pagrindinio ugdymo programoje. 

01.2. Ugdymo galimybių didinimas įgyvendinant Vidurinio ugdymo programą. 

Įgyvendinant Vidurinio ugdymo programą bus siekiama atliepti mokinių mokymosi 

poreikius, užtikrinti dalykų pasirinkimo įvairovę siūlant mokiniams dalyvauti gamtos mokslų, 

technologijų, inžinerijos ir matematikos ugdymo stiprinimo programoje. Pažangiausių ugdymo 

metodų ir priemonių taikymas pamokose palengvins mokymąsi, kvalifikuota pedagogų pagalba 

padės susiorientuoti susidarant individualų ugdymosi planą bei pasirenkant tolimesnio mokymosi 

kelią. Bus užtikrinta vidurinio ugdymo turinio dermė su pagrindinio ugdymo turiniu, ugdymas 

labiau orientuotas į bendrųjų ir dalykinių kompetencijų plėtojimą ir siejamas su gyvenimo 

aktualijomis, siekiama kiekvieno mokinio individualios pažangos. Abiturientai sėkmingai laikys BE 

ir kryptingai vystys savo karjerą, tikslingai pasirinks tolesnę mokymosi kryptį, atitinkančią jų 

siekius. 

01.2. Uždavinio įgyvendinimo priemonės 

01.2.1.Vidurinio ugdymo programos, įgyvendinimas: 

01.2.1.1. Parengimas ir įgyvendinimas vidurinio ugdymo planas. 

01.2.1.2. Komplektuojamos laikinosios grupės dalykams pasirinktu kursu mokytis. 

01.2.1.3.Veikia mokymosi pagalbos modelis: skiriamos kontaktinės valandos mokinių 

konsultavimui. 

01.2.1.4. Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos ugdymo stiprinimo programos 

įgyvendinimas vidurinio ugdymo programoje. 

01.3. Mokinių saviraiškos poreikių tenkinimas įgyvendinant neformaliojo švietimo 

programas. 

Atsižvelgiant į valstybinę švietimo strategiją gimnazijoje stengiamasi maksimaliai plėtojant  

jaunimo neformaliojo švietimo aprėptį suteikti mokiniams galimybę atskleisti individualius 

gebėjimus ir tenkinti specialiuosius ugdymosi poreikius, sudaryti sąlygas kūrybos laisvei ir 

kūrybiškumui skleistis. Bus plečiamos neformaliojo švietimo integravimo į ugdymo turinį 

galimybes, užtikrinta naudojimosi neformaliuoju švietimu pirmenybę socialinės atskirties ir rizikos 

mokinių grupės asmenims, gilinamas formaliojo ir neformaliojo švietimo integralumas bei 

papildomumas. 

Tenkinant mokinių saviraiškos poreikius bus ir toliau įgyvendinamos neformaliojo švietimo 

programos: „Taikomieji amatai“, „Pučiamųjų instrumentų orkestras „Romuva“, veiks daugiau nei 

dvidešimt įvairių krypčių neformaliojo švietimo užsiėmimų, orientuotų į kūrybiškumo, pilietiškumo 

ir lyderystės ugdymą. Šių programų, užsiėmimų įgyvendinimas padės atskleisti įvairius mokinių 

talentus, programose bus skatinami dalyvauti ne tik gimnazijos, bet ir kitų mokyklų mokiniai. 

Kiekvienam mokiniui pagal pomėgius bus sudarytos galimybės savirealizacijai, prasmingai leisti 

laisvalaikį. Dalyvaudami verslumo ugdymo programose mokiniai turės galimybę teoriją priartinti 

prie praktikos, išbandyti save realiose verslo organizavimo situacijose. Bus skatinama ir palaikoma 

lyderystė, mokinių savivalda. 
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01.3. Uždavinio įgyvendinimo priemonės 

01.3.1. Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas: 

01.3.1.1. Įgyvendinama neformaliojo švietimo programa „Pučiamųjų instrumentų orkestras  

„Romuva“. 

01.3.1.2. Įgyvendinama neformaliojo švietimo programa „Taikomieji amatai“. 

01.3.1.3. Įgyvendinamos dalykų mokytojų parengtos neformaliojo švietimo programos. 

 

01.4. Žmogiškųjų išteklių tobulinimas. 

Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijoje iškelti tikslai Lietuvos švietimui sietini 

su išskirtiniais reikalavimais mokytojams. Pažymima, kad mokytojų asmeninės savybės, 

motyvacija, kūrybiškumas bei noras tobulėti, gebėjimas perimti gerąją praktiką yra pagrindinis 

Lietuvos švietimo sėkmės laidas. Todėl ir gimnazijoje bus stengiamasi atrasti paskatas ir sudaryti 

sąlygas kelti mokytojų profesionalumo lygį. 

Siekiant kokybiškai įgyvendinti Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo programas, atsižvelgiant į 

gimnazijos iškeltus prioritetus, bus sudarytos galimybės kiekvienam mokytojui dalyvauti 

kvalifikacijos tobulinimo programose, organizuojami kolektyviniai mokymai, dalinimasis patirtimi, 

teikiama metodinė pagalba, mokytojai skatinami už gerus ugdytinių rezultatus. Užtikrinant darbo 

saugos, higieninių normų laikymąsi, turto ir lėšų tinkamą apskaitą, bus organizuojami kursai 

technikiniam personalui. Bus siekiama tokio pedagoginės bendruomenės lygio, kai daugumą sudaro 

reflektuojantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys mokytojai. 

01.4. Uždavinio įgyvendinimo priemonės 

01.4.1. Įgyvendinama Pedagogų atestacijos programa. 

01.4.2. Įgyvendinama kvalifikacijos tobulinimo programa. 

  

Programos tikslas Veiksmingas mokinių pažinimas ir savalaikės pagalbos 

teikimas. 

Kodas 02 

 

02 TIKSLO ĮGYVENDINIMO APRAŠYMAS 

 

Gimnazijoje įgyvendinamas lygių galimybių, pagalbos teikimo ir saugumo užtikrinimo 

modelis. Suburta vaiko gerovės komisija, kurios siekis nukreiptas į gilesnį kiekvieno mokinio 

pažinimą, jo problemų išsiaiškinimą ir socialinės bei psichologinės pagalbos teikimą. Įtvirtinant 

modelį gimnazijoje dirba psichologas, kuris padeda spręsti psichologines, bendravimo problemas. 

Vaiko gerovės komisija įgyvendina priemones, skirtas užtikrinti sėkmingą naujai priimtų mokinių 

adaptaciją, konsultuoja mokytojus dėl darbo su mokiniais, turinčiais elgesio bei mokymosi 

motyvacijos problemų. Psichologas vykdo tyrimus apie mokinių savijautą, analizuoja informaciją ir 

teikia rekomendacijas dėl ugdymo organizavimo mokiniams, turintiems asmenybinių problemų, 

organizuoja mokymus tėvams apie bendravimo subtilybes. Mokinių pozityvaus elgesio formavimo 

bei socializacijos tikslais bus vykdomi šalies prevencijos, pilietiškumo ugdymo, socializacijos 

projektai. Toliau bus įgyvendinama ilgalaikė bendradarbiavimo su tėvais programa.  

 

02 TIKSLO REZULTATŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato 

vienetas 

2015-

ieji 

metai 

2016-

ieji 

metai 

2017-

ieji 

metai 

2018-

ieji 

metai 

1.Teikiama psichologo pagalba (Mato vienetas – suteiktų 

individualių konsultacijų skaičius). 

110 110 120 120 

2.Užtikrintas specialiųjų poreikių mokinių ugdymas (Mato 

vienetas – mokinių, ugdomų pagal specialiąsias programas 

skaičius) 

4 4 2 2 
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3. Teikiama socialinė pagalba mokiniams iš socialiai 

remtinų šeimų. (Mato vienetas –  nemokamai maitinamų 

mokinių skaičius). 

115 110 100 100 

4. Įgyvendinami socializacijos projektai (Mato vienetas –  

socializacijos projektų skaičius). 

2 2 2 2 

5. Teikiama karjeros koordinatoriaus pagalba (Mato 

vienetas – suteiktų individualių konsultacijų skaičius). 

150 150 150 150 

 

02 TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS  

 

02.1. Mokinių pažinimas ir kokybiškas specialiųjų poreikių mokinių ugdymo 

užtikrinimas. 

Gimnazijos patalpos po rekonstrukcijos pritaikytos mokiniams, turintiems judėjimo negalią, 

ugdyti. Tai užtikrina tokių mokinių perimamumą iš kitų mokyklų. Sėkmingai gimnazijoje ugdomi 

mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Ir toliau bus tobulinamos ir įgyvendinamos 

„Mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, ugdymo“ bei „Gabių mokinių ugdymo“ programos. 

Gimnazijoje dirbantis psichologas teiks individualias konsultacijas mokiniams, padės jiems spręsti 

asmenybines elgesio, bendravimo problemas, organizuos mokymus apie pozityvią tėvystę, 

konsultuos mokytojus dėl darbo su specialiųjų poreikių mokiniais. 

02.1. Uždavinio įgyvendinimo priemonės 

02.1.1. Įgyvendinamos gabių ir mokymosi sunkumų turinčių mokinių ugdymo programos. 

02.1.2. Socializacijos projektų įgyvendinimas.  

02.1.3. Teikiama karjeros koordinatoriaus pagalba.  

02.2.Savalaikės pagalbos teikimas 

Gimnazijoje nevykdoma mokinių atranka, mokytis atvyksta skirtingo pasirengimo mokiniai 

iš skirtingų progimnazijų, didžioji dauguma tik patenkinamai besimokantys. Mokytojai yra pasiryžę 

teikti įvairią pagalbą, kuri padėtų mokiniams pasiekti aukštesnių mokymosi rezultatų. 

103 gimnazijos mokiniai yra socialiai remtini, tai sudaro 15 proc. Visų gimnazijoje 

besimokančių mokinių, jų šeimose vienas arba abu tėvai yra bedarbiai, todėl socialinės pagalbos, 

nemokamo maitinimo organizavimas tokiems mokiniams yra labai aktualus. Gimnazijos socialinis 

pedagogas sprendžia ne tik problemas, susijusias su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, bet kartu 

su pedagogais rūpinasi saugumo bei socialinės adaptacijos užtikrinimu. Vykdo ir įgyvendina  

mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio sutrikimų bei kitas problemas, 

įgyvendina prevencijos programas. Padeda tėvams (ar teisėtiems vaiko atstovams) ugdyti savo 

vaiką: suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, tėvų teises ir pareigas. Gimnazijoje mokosi 

129 vaikai iš nepilnų šeimų. Socialinis pedagogas informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – 

pedagoginę pagalbą. Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, 

gimnazijos administracija sprendžiant mokinių socialines – pedagogines problemas, ieškant 

efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip socialinės problemos veikia jų elgesį, 

pažangumą, lankomumą. Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.  

02.2.  Uždavinio įgyvendinimo priemonės 

02.2.1. Organizuojama socialinė pagalba. 

02.2.2.Teikiama psichologo pagalba. 
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Programos tikslas  Efektyvus ugdymo bazės ir infrastruktūros kūrimas.  Kodas 03 

 

03 TIKSLO ĮGYVENDINIMO APRAŠYMAS 

 

Gimnazijos materialinė bazė iš esmės atitinka šalies mokykloms keliamus reikalavimus, 

pastatas renovuotas, pagal Sanglaudos skatinimo plėtros veiksmų programą iš Europos regioninės 

plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų įrengtos šiuolaikinėmis 

technologijomis aprūpintos mokytojų darbo vietos, skirtos pedagogų pasiruošimui pamokoms ir 

savišvietai, sukaupta technologijų, gamtos ir menų mokymo priemonės bei įranga. Tačiau gimnazija 

rengiasi įgyvendinti Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos ugdymo stiprinimo 

programą, tad reikės atnaujinti šių kabinetų įrangą, laboratorijas. 

Taupiai ir racionaliai  naudojamos savivaldybės ir paramos lėšos gimnazijos higieninėms 

sąlygoms ir reikmėms užtikrinti. Tęsiamas IKT diegimo gimnazijoje strateginės programos 

įgyvendinimas siekiant skatinti mokytojus aktyviai dalyvauti kuriant skaitmeninį ugdymo turinį. 

Naudodami IKT priemones mokiniai galės analizuoti ir planuoti savo karjeros ir mokymosi 

poreikius.  

IKT plačiau integruojamos į ugdymo turinio kūrimą ir pamokos organizavimą, veiksmingiau 

naudojamos valdant gimnaziją ir informuojant bendruomenę.  

Bus siekiama dar labiau sustiprinti turimą gimnazijos ugdymo bazę ir efektyviai panaudoti 

siekiant ugdymo kokybės. 

 

 

03 TIKSLO VERTINIMO KRITERIJAI 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato 

vienetas 

2015-

ieji 

metai 

2016-

ieji 

metai 

2017-

ieji 

metai 

2018-ieji 

metai 

  

1. Kabinetai aprūpinti naujomis mokymo priemonėmis 

(Mato vienetas –  skirta lėšų eurais). 

14000 14000 13000 13000 

2. Atnaujinti mokomųjų kabinetų baldai. (Mato vienetas –  

skirta lėšų eurais).  

10000 10000 0 0 

3.Rekuperavimo sistemos rekonstrukcija sporto salės 

persirengimo kambariuose. (Mato vienetas –  skirta lėšų 

eurais). 

 15000 0 0 

4. Sutvarkytas gimnazijos teritorijos apšvietimas ir 

aptvėrimas (Mato vienetas –  skirta lėšų eurais). 

0 10000 0 0 

5. Sutvarkoma gimnazijos teritorija: atliktas šaligatvių 

dangos pakeitimas. (Mato vienetas –  skirta lėšų eurais). 

0 50000 0 0 

6. Rekonstruotas gimnazijos sporto aikštynas, įrengtas 

apšvietimas, žaidimo aikštelės (II etapas). (Mato vienetas –  

skirta lėšų eurais). 

0 25000 0 0 

7. Atnaujinti gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir 

matematikos kabinetai (Mato vienetas –  skirta lėšų 

eurais). 

10000 5000 5000 5000 

8.Parengta ir įgyvendinama Gamtos mokslų, technologijų, 

inžinerijos ir matematikos ugdymo stiprinimo programa 

(Mato vienetas – programų skaičius). 

1 1 1 1 
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 03 TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS  

 

03.1.Kokybiškas higieninių sąlygų užtikrinimas. 

Gimnazijoje bus sudaromos saugios ir sveikos ugdymo sąlygos, nekeliančios pavojaus 

mokinių sveikatai. Patalpos, numatytos mokinių ugdymui ir maitinimo procesui organizuoti, atitiks 

higienos normas ir sveikatos saugos reikalavimus. Organizuojamas mokamas, nemokamas ir 

tausojantis mokinių maitinimas sudarant sąlygas mokiniams pavalgyti šilto maisto. 

03.1. Uždavinio įgyvendinimo priemonės 

03.1.1.Aprūpinama higieninėmis priemonėmis.  

03.1.2. Išlaikomas aptarnaujantis personalas. 

03.2. Mokinių fizinio saugumo užtikrinimas. 

Gimnazijoje kuriama saugi ir sveika ugdymo ir ugdymosi aplinka, užtikrinamas mokinių 

saugumą mokykloje ir jos teritorijoje, sudaromos sąlygos, padedančios apsaugoti mokinius nuo 

fizinių traumų, rūpinamasi, kad mokyklos patalpos atitiktų higienos normas, vykdomos veiklos, 

padedančios siekti kiekvieno mokiniosaugumo ir visais būdais bei priemonėmis jį stiprinti.  

Rūpinantis mokinių saugumu, bus siekiama gimnazijos teritoriją aptverti tvora, sutvarkyti 

teritorijos apšvietimą, suremontuoti į gimnaziją vedančius pėsčiųjų takus, užbaigti rekonstruoti 

sporto aikštyną bei įrengti žaidimų aikšteles. 

03.2. Uždavinio įgyvendinimo priemonės 

03.2.1. Sutvarkoma gimnazijos teritorija (šaligatvių dangos pakeitimas).  

03.2.2. Sutvarkomas gimnazijos  teritorijos apšvietimas ir  aptvėrimas. 

03.2.3. Rekonstruojamas gimnazijos sporto aikštynas: įrengiamas apšvietimas, paklojama bėgimo 

takų danga, įrengiamos žaidimo aikštelės (II etapas). 

03.2.4. Rekuperavimo sistemos rekonstrukcija sporto salės persirengimo kambariuose. 

 03.3. Mokymosi erdvių ir priemonių atnaujinimas. 

Įgyvendinat bendrąsias ugdymo programas tikslingai bus naujinami vadovėlių fondai, įsigyjamos 

mokymo priemonės, padėsiančios užtikrinti kokybišką šių programų vykdymą. Didelis dėmesys bus 

skiriamas naujos programinės įrangos ir mokomųjų programų įsigijimui ir naudojimo efektyvumui 

užtikrinti. Mokymosi aplinka pritaikoma mokinių savarankiškam ir individualizuotam mokymui. 

03.3. Uždavinio įgyvendinimo priemonės 

03.4.1. Įgyvendinamas mokyklinis projektas „Interaktyvios aplinkos kiekvieno mokinio pažangai“. 

03.4.2. Įgyvendinama gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos ugdymo stiprinimo 

programa. 

03.4.3. Atnaujinama mokomųjų kabinetų įrangą ir baldai. 

03.4.4. Atnaujinami aktų salės baldai ir techninė įranga. 

03.4.5. Įsigyjama koncertinė apranga meno kolektyvams. 

03.4.6. Naujinami bibliotekos fondai. 

 

Programos 

tikslas 

Veiksmingos partnerystės plėtojimas. 

 Veiksmingos  
Kodas 04 

  

04 TIKSLO ĮGYVENDINIMO APRAŠYMAS 

 

Švietimo tikslų įgyvendinimas, bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas 

gimnazijoje vykdomas integruojant projektus į ugdymo turinį, dalykų programas. Tai pilietiškumo, 

informacinių kompetencijų ugdymo, pasaulio humanistinės kultūros tradicijas puoselėjantys 

projektai. 

Gimnazijoje vykdomi projektai, kurie skatina kokybės, inovacijų ir kūrybiškumo plėtrą 

švietime, kurių veiklos susijusios su inovatyvių pedagoginių ir didaktinių metodų 

kūrimu/tobulinimu, bendradarbiavimo tarp mokyklinio ugdymo srityje dirbančių institucijų iš 
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Šiaurės ir Baltijos šalių bei kokybės gerinimo ir naujovių diegimo mokyklinio ugdymo srityje 

skatinimu. 

Gimnazija turi nemažą sėkmingo tarptautinio bendradarbiavimo patirtį. Kasmet vykdomi 

tarptautiniai Comenius, Nordplus, UNESCO projektai. Jie, bendraujant su partnerinėmis 

mokyklomis, padeda mokiniams ne tik tobulinti užsienio kalbos įgūdžius, bet ir pažinti kitas 

kultūras, dalytis gerąja patirtimi, įgyti naujų gebėjimų verslumo, ekologijos, socialinio gyvenimo 

srityse, spręsti socialinės atskirties mažinimo ir užimtumo problemas, įgyti žinių apie Europos 

Sąjungos valdymo struktūrą, šalies politinį gyvenimą. Mokinių ir mokytojų mainų vizitai sudaro 

galimybę tapti aktyviais Europos Sąjungos piliečiais.  

 

04 TIKSLO REZULTATO VERTINIMO KRITERIJAI 

 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato 

vienetas 

2015-

ieji 

metai 

2016-

ieji 

metai 

2017-ieji 

metai 

2018-

ieji 

metai 

1. Įgyvendinti tarptautiniai projektai. (Mato vienetas – 

projektų skaičius). 

5 5 5 5 

2. Mokinių dalyvavimas tarptautiniuose projektuose 

(Mato vienetas – dalyvių skaičius). 

150 160 160 180 

3. Mokinių dalyvavimas tarptautiniuose mainų 

projektuose. (Mato vienetas – dalyvių skaičius). 

33 30 30 30 

4. Mokytojų dalyvavimas tarptautiniuose projektuose. 

(Mato vienetas – dalyvių skaičius).  

6 6 8 8 

5. Mokytojų dalyvavimas tarptautinių projektų 

įgyvendinimo apmokymuose. (Mato vienetas – 

dalyvių skaičius). 

3 2 2 2 

6. Gimnazijos vadovų dalyvavimas tarptautiniuose 

projektuose. (Mato vienetas – dalyvių skaičius). 

5 5 5 5 

 

04 TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

04.1. Tarptautinio projektinio bendradarbiavimo plėtojimas. 

Gimnazijos tarptautinis bendradarbiavimas įgauna vis didesnę reikšmę, kasmet rengiami 

tarptautinio bendradarbiavimo projektai, suteikiantys tiek mokiniams, tiek mokytojams galimybę 

įvertinti savo gebėjimus bei vietą Europos konteksto plotmėje, įgyti naujų žinių ir kompetencijų bei 

praplėsti kultūrinį akiratį. Gimnazijos bendruomenė siekia plėtoti tarptautinį bendravimą ir 

bendradarbiavimą su įvairių šalių mokyklomis.  Turime nuolatinius partnerius Skandinavijos šalyse 

(Danija, Norvegija, Suomija), su kuriais vykdome Nordplus Junior projektus. Gimnazijos 

bendruomenė dalyvauja tarptautiniuose tęstiniuose projektuose. Baltijos jūros projekto tikslas – 

ugdyti mokinių ekologinę kultūrą. Įgyvendinant projektus siekiama, kad mokiniai išmanytų ne tik 

valstybės, bet ir kaimyninių šalių istoriją bei kultūrą, norėtų siekti naujų žinių ir tobulėtų. 

04.1.  Uždavinio įgyvendinimo priemonės 

04.1.1. Tarptautinio projektinio bendradarbiavimo įgyvendinimas: 

04.1.1.1. Įgyvendinami du tarptautiniai UNESCO projektai. 

04.1.1.2. Įgyvendinami Nordplus Junior ir Erasmus+ tarptautiniai projektai. 

04.2.Pedagogų  įvairiapusės tarptautinės  metodinės veiklos plėtojimas.  

Įgyvendindami tarptautinius projektus gimnazijos mokytojai jau įgijo nemažai 

bendradarbiavimo su užsienio kolegomis patirties. Bus tęsiami projektai, orientuoti į mokytojų 

dalinimąsi pedagoginio darbo patirtimi. Du Nordplus Junior fondo projektai pradėti įgyvendinti 

2014 metais bus įgyvendinami iki 2016 metų. Juos įgyvendinantys mokytojai mokysis dar aktyviau 
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ugdymo procese taikyti praktinius metodus. Pirmą kartą bus įgyvendinamas tarptautinis projektas, 

kuriuo metu gimnazijos administracija tobulins vadybines kompetencijas bendradarbiaudama su 

Europos Sąjungos šalių ugdymo įstaigų vadovais. Numatoma skatinti mokytojų dalyvavimą 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose užsienyje siekiant gilinti profesinius gebėjimus, tobulinti 

mokymo įgūdžius, susipažinti su švietimo tendencijomis Europoje, ieškant naujų partnerių 

tarptautiniams projektams įgyvendinti. 

04.2. Uždavinio įgyvendinimo priemonės 

4.2.1. Pedagogų įvairiapusės tarptautinės metodinės veiklos vykdymas: 

4.2.2.1. Mokytojai dalyvauja tarptautinėse kvalifikacijos kėlimo programose. 

4.2.2.2. Gimnazijos vadovai dalyvauja tarptautinio Nordplus Junior projekte.  

 

Veiklos plano priedai 
 

1. Bendras lėšų  poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai. 

2. 2016–2018 -ųjų metų veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir 

produkto kriterijų suvestinė. 

 

____________________________________ 

 

 

 

SUDERINTA:                                                           SUDERINTA 

Gimnazijos tarybos pirmininkė                                 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

                                                                                   Švietimo skyriaus vedėja 

 

Aušra Kazlauskienė                                                  Violeta Damskienė 

2015-12-15                                                                2015-12-28 

 

 

 

 

 

                  

 


