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dalimi, Raseinių r. Betygalos Maironio pagrindinės mokyklos nuostatais, patvirtintais Raseinių

rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimu Nr.TS-172, 2022–2024 metų

strateginiu planu, patvirtintu Raseinių r. Betygalos Maironio pagrindinės mokyklos direktoriaus

2022 m. rugsėjo 19 d. įsakymu V1-100:

1. T v i r t i n u Raseinių r. Betygalos Maironio pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos

planą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusį galios Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos

direktoriaus 2021 m. vasario 26 d. įsakymą Nr.V1-13 „Dėl Raseinių r. Betygalos Maironio

gimnazijos 2021 metų veiklos plano patvirtinimo“.
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    PATVIRTINTA

Raseinių r.

Betygalos Maironio pagrindinės mokyklos

direktoriaus  2022 m. rugsėjo   d.

įsakymu Nr. V1-

PRITARTA

Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos

tarybos 2022 m. rugpjūčio 26  d. nutarimu

(protokolas Nr. V2-3)

RASEINIŲ  R.  BETYGALOS  MAIRONIO  PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos 2022 metų veiklos planas parengtas

vadovaujantis: 

1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 54 straipsnio 5 punktu.

2. Raseinių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu

Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-2.

3. Raseinių rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu

Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 28 d. sprendimu Nr.TS-306.

4. 2015 m. balandžio 10 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr.

V-328 „Dėl Raseinių r. Betygalos Maironio vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programos

akreditacijos“.

5. Raseinių r. Betygalos Maironio pagrindinės mokyklos 2022–2024 metų strateginiu planu,

patvirtintu Raseinių r. Betygalos Maironio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 19 d.

įsakymu Nr. V1-100.

6. Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos nuostatais, patvirtintais Raseinių rajono

savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr.(1.1) TS-322.

7.  Gimnazijos sociokultūrinės aplinkos ypatumais.

8.  Gimnazijos intelektualiniais ir materialiaisiais resursais.

9. Gimnazijos tarybos, mokytojų tarybos ir mokinių tarybos vertinimais, gimnazijos

bendruomenės narių patirtimi ir pasiūlymais.

10. Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialistų

konsultacijomis.
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11. Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais.

Programą rengė darbo grupė, patvirtinta Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos

direktoriaus 2022 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V1-5 „Dėl Raseinių r. Betygalos Maironio

gimnazijos 2022-2024 metų strateginio plano ir 2022 metų veiklos plano rengimo darbo grupės

sudarymo“.

II SKYRIUS

2021  METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS ANALIZĖ

Gimnazijos veiklos prioritetai:

 Kiekvieno mokinio individualios pažangos gerinimas.

 Pamokos veiksmingumo efektyvinimas.

 Saugios ir kultūringos aplinkos kūrimas.

Statistiniai duomenys apie mokinius, mokytojus, vadovus:

Mokinių skaičiaus kaita:

2019-09-01 2020-09-01 2021-09-01

Mokinių skaičius 149 164 154

Pavežamų mokinių

skaičius

99 118 113

Mokymosi pasiekimai:

Rodikliai 2018–2019

m. m.

2019-2020

m. m.

2020-2021

m. m.

Pažangumas 99,1 % 98,0 % 99,4 %

Mokėsi labai gerai 10,4 % 14,0 % 12,2 %

Mokėsi gerai 27,2 % 27,5 % 27,5 %

Mokėsi blogai 0,8 % 1,6 % 0,8 %

Įgijo vidurinį išsilavinimą 94,1 % 100,0 % 91,6 %

Išlaikytų valstybinių egzaminų dalis nuo laikytų 92,0 % 92,0 % 81,8 %

Pagrindinio ugdymo pasiekimų

patikrinimo įvertinimo vidurkis

lietuvių klb. 7,0 nevyko dėl 

karantino

-

matematika 4,26 -

Gimnazijos lankymas:

Mokslo

metai

Praleistų pamokų

skaičius

Pateisintų

pamokų skaičius

Nepateisintų

pamokų skaičius

Nepateisintų

pamokų

skaičius,

tenkantis

vienam

mokiniui

2018–2019 11830 11000 830 6,5
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2019-2020 7172 6903 269 2,1

2020-2021 2632 2565 107 0,82

Vadovai, mokytojai ir švietimo pagalbos mokiniui specialistai:

2021 m. rugsėjo 1 d. Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijoje dirbo: vadovai –

direktorius (1,0 etatas), direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1,0 etatas), 27 mokytojai (17,89 etato),

švietimo pagalbos mokiniui specialistai: socialinis pedagogas (0,5 etato), logopedas (1,0 etatas),

specialusis pedagogas (0,5 etato), mokytojo padėjėjas (3,45 etato); ikimokyklinio ugdymo

mokytojai (1,6 etato), priešmokyklinio ugdymo mokytojai (1,6 etato); pailgintos mokymosi dienos

grupės auklėtojas (0,75 etato). 5 mokytojai dirbo ne pagrindinėje darbovietėje. 2 mokytojai buvo

vaiko auginimo atostogose.

Mokytojų pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas:

Kategorija 2021–2022 m. m.

Mokytojai metodininkai 5+1 dirbantis nepagrindinėje darbovietėje

Vyresnieji mokytojai 15+3 dirbantys nepagrindinėje darbovietėje

Mokytojai 2+1 dirbantis nepagrindinėje darbovietėje

Iš viso mokytojų: 22+5 dirbantys nepagrindinėje darbovietėje

Veiklos kokybės įsivertinimas.

2020–2021 m. m. tobulinti pasirinktas 1.2.2 veiklos rodiklis ,,Mokyklos pasiekimai ir

pažanga”. Lyginant su 2019–2020 m. m.: 1 % padidėjo mokinių, besimokančių pagrindiniu lygiu;

0,8 % sumažėjo mokinių, besimokančių nepatenkinamu lygiu; 1,4 % padidėjo mokinių pažangumas

(99,4 %); 37,2 % pagerėjo pamokų lankomumas. NMPP 4 klasės matematikos rezultatai 2,3 taškais

lenkė šalies taškų vidurkį (29,8), skaitymo – 0,7 taško lenkė šalies taškų vidurkį (22,7). NMPP 8

klasės matematikos rezultatai 3,7 taškais lenkė šalies taškų vidurkį (32,5).  Užsienio kalbos (anglų)

VBE rezultatai 23,9 % lenkė šalies rezultatą (61,1 %). Gimnazijoje patobulinta mokinių pažangos ir

pasiekimų stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo sistema. Lyginant su 2019–2020 m. m.: 2 % sumažėjo

mokinių, besimokančių aukštesniuoju lygiu; 1 % padidėjo mokinių, besimokančių pagrindiniu

lygiu; 0,8 % sumažėjo mokinių, besimokančių nepatenkinamu lygiu.

Gimnazijoje patobulinta mokinių pažangos ir pasiekimų stebėjimo, fiksavimo ir

vertinimo sistema, todėl kiekvienas mokinys individualiai ar su klasės vadovu galėjo nuosekliai

stebėti bei vertinti savo individualią pažangą. Mokytojai  seminarų metu tobulino mokinių

pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetencijas. Mokytojai metodinėse grupėse, mokytojų tarybos

posėdžiuose analizavo  mokinių individualią pažangą, pažangos pokyčius lyginant su signaliniais  ir
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metiniais rezultatais. Diagnozuoti mokinių mokymo(si) sunkumai, ieškota būdų, kaip jiems

padėti.  Teiktos grupinės ir individualios konsultacijos. Mokiniai, kurie turėjo mokymosi sunkumų,

neatsiskaitytų dalykų, nesijungdavo į pamokas, nuo 2021 m. vasario mėn. pakviesti mokytis

mokykloje. Mokiniai, signaliniame pusmetyje turėję neigiamų įvertinimų, svarstyti  VGK

posėdžiuose kartu su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), dalykų mokytojais. Tai padėjo

pagerinti gimnazijos pažangą.

Mokiniai siekti savo asmeninės ir gimnazijos pažangos skatinti padėkomis už labai gerą

ir gerą mokymąsi bei ypač pasiteisinusiomis padėkomis už asmeninę ūgtį. Už mokinių pasiekimus

apdovanoti ir mokinių tėvai(globėjai, rūpintojai).

1 TIKSLAS. SUDARYTI SĄLYGAS MOKINIŲ MOKYMOSI IR MOKYKLOS

PAŽANGAI.

1.1. Uždavinys. Tobulinti pedagoginių darbuotojų bendrąsias ir dalykines kompetencijas.

Planuota, kad visi pedagoginiai darbuotojai kompetencijų tobulinimui skirs ne mažiau kaip

5 dienas per metus (planuotas rodiklis – 80 %, pasiektas – 100 %); kiekvienas pedagoginis

darbuotojas per metus stebės (pagrindinėje ir nepagrindinėje darbovietėse) ne mažiau kaip 2 kolegų

pamokas, veiklas, neformaliojo švietimo veiklas (planuotas rodiklis – 50 %, pasiektas – 15 %,

priežastys: sudėtinga suderinti savo vedamų pamokų ir kolegų atvirų veiklų tvarkaraščius dėl

didelio paties mokytojų darbo krūvio, dėl COVID-19 pandemijos). Įgyvendinta pedagoginių

darbuotojų atestacijos programa: planuotas rodiklis –1 vyresnysis mokytojas, pasiektas.

1.2. Uždavinys. Planuoti ugdymo procesą, remiantis nacionaliniais mokinių pasiekimų

tyrimais.

2021 metais 4 ir 8 klasių mokiniai dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros

organizuotame mokinių pasiekimų patikrinime. Gimnazijos 4 klasės mokinių skaitymo eNMPP

surinktų taškų vidurkis – 22,7 (iš 31), Savivaldybės vidurkis – 20,2, šalies – 22,0. 4 klasės mokinių

matematikos eNMPP surinktų taškų vidurkis – 29,8 (iš 40), Savivaldybės vidurkis – 24,1, šalies –

27,5. 8 klasės mokinių matematikos eNMPP surinktų taškų vidurkis – 32,5 (iš 50), Savivaldybės

vidurkis – 26,3, šalies – 28,8. 8 klasės mokinių skaitymo eNMPP surinktų taškų vidurkis – 23,2 (iš

37), Savivaldybės vidurkis – 25,1, šalies – 27,1. Gimnazijoje rugpjūčio mėnesį vykusiuose

metodinių grupių susirinkimuose, mokytojų tarybos posėdyje išanalizuoti eNMPP, brandos

egzaminų rezultatai, aptartos ugdymo turinio koregavimo galimybės.

1.3. Uždavinys. Siekti nuolatinės mokinių ugdymo(si) pažangos.

Mokytojų tarybos posėdžiuose analizuoti ir aptarti pirmojo pusmečio (1–8, I–IV g klasių)

rezultatai (planuotas pažangumas procentais – 95 %, pasiektas – 95,2 %); metinio (1–8, I–IV g



5

klasių) rezultatai (planuotas pažangumas procentais 100 %, pasiektas – 99 %). Per metus siekta

didinti mokinių, dalyvaujančių dalykinėse olimpiadose, konkursuose skaičių. Mokyklinėse

olimpiadose dalyvavo – 52 % mokinių, rajono – 12 %. Gimnazijos mokinių pasiekimai: rajono

muzikos olimpiada 9–12 kl. I gimnazijos klasės mokinė – II vieta, matematikos olimpiada 3–4 kl.

du 4 klasės mokiniai – III vieta, Respublikiniame mokinių gebėjimų konkurse „Lietuvos

gamtininkas“ 5–8 klasių mokinių tarpe 5 klasės mokinė užėmė 3 vietą, XI (nuotoliniame)

tarptautiniame vaikų ir jaunimo estradinio dainavimo konkurse „Linksmieji perliukai – 2021“ 7

klasės mokinė užėmė 3 vietą. Mokslinėje ekspedicijoje Lenkijoje ,,Jaunasis gamtininkas"

apdovanota I g klasės mokinė už darbą „Džiaugiamės, kad gyvename švarioje aplinkoje“.

5–8, I–II g klasių mokinių, sėkmingai įgyvendinusių išsikeltus individualios pažangos

tikslus, dalis procentais (planuota pasieks tikslus – 40 %, iš dalies pasieks tikslus – 50 %, pasiekė

tikslus – 35 %, iš dalies pasiekė tikslus – 65 %). Gimnazijoje pasiektas didesnis nei planuotas

grįžtamojo ryšio apie mokymąsi teikimas tėvams (globėjams, rūpintojams) (planuota – 90 %,

pasiekta – 100 % nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) skaičiaus). Sumažėjo be pateisinamos priežasties

praleistų pamokų, tenkančių vienam mokiniui (lyginant su 2020 metais sumažėjo nuo 2,16 iki 0,82).

1.4. Uždavinys. Ugdyti specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčius mokinius.

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pažangumas planuotas 100 %, pasiektas

– 100 %. Pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir socialinę pagalbą mokiniams teikė dalykų

mokytojai, klasių vadovai, logopedas-specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas,

mokytojo padėjėjai, gimnazijos vadovai. Nuo 2021 metų Raseinių švietimo pagalbos tarnybos

psichologas gimnazijoje paslaugas teikia tris dienas per savaitę.

2 TIKSLAS. PUOSELĖTI SAVITĄ GIMNAZIJOS KULTŪRĄ.

2.1. Uždavinys. Ieškoti efektyvesnių bendravimo ir bendradarbiavimo formų su tėvais

globėjais, rūpintojais). 

Gimnazijoje kuriamos sąlygos, skatinančios gimnazijos ir šeimų bendradarbiavimą: tėvai

(globėjai, rūpintojai) įtraukiami į darbo grupes, kviečiami dalyvauti susirinkimuose, individualiose

konsultacijose, šventėse, kituose gimnazijoje organizuojamuose renginiuose. Gimnazijos svetainėje

veikia skyrelis „Tėvų švietimas“. Nuolat atnaujinama, informatyvi, dialogui ir bendradarbiavimui

atvira, tėvų (globėjų, rūpintojų) pamėgta gimnazijos Facebook paskyra. 2021 metais padidėjo tėvų

(globėjų, rūpintojų) skaičius, kurie naudojasi TAMO dienynu skaičius (nuo 87 % iki 100 %.).

2.2. Uždavinys. Gerinti socialinį emocinį klimatą.
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Gimnazijoje veiksmingai įgyvendinama „OLWEUS “ patyčių prevencijos programa: 2019

metais 13,4 % mokinių patyrė patyčias, 2020 – 6,5 % (patyčių per metus sumažėjo 6,9 %), 2021 –

7,5 %. Gimnazijos bendruomenei 2021–2022 mokslo metams suteiktas ,,OLWEUS mokyklos“

vardas. 

Nuo 2020 metų mokiniai turi galimybę naudoti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

inicijuotą „Patyčių dėžutę“. PUG vaikai dalyvavo patyčių prevencijos programoje ,,Zipio draugai“.

2021 metais gimnazija įsijungė į projektą ,,Geros savijautos programa“.

2.3. Uždavinys. Organizuoti bendruomenę telkiančius renginius.

Organizuoti bendruomenę telkiantys renginiai: Sausio 13-osios minėjimas, Lietuvos

nepriklausomybės atkūrimo diena, Gimnazijos prezidento rinkimai ir inauguracijos šventė, Šeimos

diena, Motinos diena, Abiturientų išleistuvių šventė, Rugsėjo pirmoji, Mokytojo diena, Pyragų

diena. Gimnazijos narių bendruomeniškumą stiprino bendros mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų),

gimnazijos darbuotojų bendros veiklos siekiant išlaikyti gimnazijos statusą. 2021 metais Raseinių

rajono savivaldybės administracija gimnazijos bendruomenę apdovanojo šermukšnio simboliu ,,Už

pilietiškumą“.

2.4. Uždavinys. Stiprinti esamus ir inicijuoti naujus bendradarbiavimo ryšius.

Gimnazija, bendradarbiaudama su Betygalos miestelio bendruomenėmis, planavo

organizuoti 3 renginius, suorganizuoti – 7. Bendradarbiaujama su Betygalos seniūnija, Raseinių

Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Betygalos filialu, Betygalos muziejumi, Raseinių

rajono kultūros centru Betygaloje, Betygalos ambulatorija, Raseinių r. policijos komisariatu, Kauno

apskrities vaiko teisių apsaugos skyriumi Raseinių rajone, Raseinių rajono savivaldybės

administracijos socialinės paramos skyriumi, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba.

3 TIKSLAS. TOBULINTI IR KURTI NAUJAS EDUKACINES ERDVES.

3.1. Uždavinys. Atnaujinti gimnazijos edukacines erdves.

Įgyvendintas projektas „Sporto infrastruktūros įrengimas prie Raseinių r. Betygalos

Maironio gimnazijos“ NR.RASE-LEADER-6B-I-6-1-2019, bendra projekto vertė – 75 633,79 Eur.

Gimnazijos stadione įrengti bėgimo takai su lietaus nuotekų sistema, šuolio į tolį sektorius,

suoliukai ir šiukšliadėžes. Gimnazijos bendruomenė savo iniciatyva rinko lėšas stadiono vejos

sėklai įsigyti, kartu su gimnazijos aptarnaujančiu personalu atlikto techninius vejos sėjos darbus.

Per 2021 metus suremontuotos gimnazijos patalpos: paklotos naujos grindys bibliotekoje,

7 kabinete, įrengtas visuomenės sveikatos priežiūros specialisto kabinetas, pakeista grindų danga

dviejuose administracijos kabinetuose, naujai įrengtos higienos reikalavimus atitinkančios IUG
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„Ąžuoliukai“ patalpos, įsigyti nauji IUG „Ąžuoliukai“ baldai, reikmenys, žaislai ir mokymo

priemonės. 

3.2. Uždavinys. Atnaujinti jaunimo poilsio erdvę.

2021 metais įgyvendintas Raseinių rajono jaunimo pilietinių ir socialinių iniciatyvų

finansuotas projektas ,,KODAS: BMG lyderiai“. Projekto veiklas vykdė 8, I–IV g klasių mokiniai,

alumnai, mokytojai, miestelio bendruomenės nariai. Aktyviomis veiklomis skatinta įtraukioji

lyderystė, savanorystė, tolerancija, socialinė atsakomybė, jaunimo saviraiška: projekto dalyviai

mokėsi išgirsti šalia esantį, ieškoti kompromiso, buvusiose gimnazijos rūbinės patalpose įkūrė

jaunimo erdvę.

3.3. Uždavinys. Įrengti ir atnaujinti kompiuterizuotas darbo vietas mokiniams.

Planuota įsigyti 4 naujus kompiuterius. Įsigyti 7 planšetiniai kompiuteriai (100 % pradinių

klasių mokinių aprūpinti planšetėmis), 15 nešiojamų kompiuterių, 4 stacionarūs kompiuteriai

(pakeista nusidėvėjusi IKT kabineto technika). Įrengta mobili 12 vietų kompiuterių klasė.

Gimnazija, įgyvendindama projektą „Kokybės krepšelis“, įsigijo 3D spausdintuvą, 7

robotikos mokymo priemonių komplektus.

Įgyvendinti projektai:

Nuo 2020 metų gimnazijoje įgyvendinamas Erasmus+ KA229 mokyklų partnerysčių

projektas „Smart classes for Generation Z“ su partneriais iš Bulgarijos ir Šiaurės Makedonijos (26

394,00 Eur). Projekto tikslas – ugdyti projekte dalyvaujančių mokinių tarpkultūrines, lingvistines,

informacinių technologijų kompetencijas matematikos, literatūros, tikybos pamokose, panaudoti

skirtingų kultūrų gerąją mokymosi patirtį, gerinti bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžius

daugiakultūrinėje aplinkoje. Įgyvendinant projekte „Smart classes for Generation Z“ numatytas

veiklas, mokinių darbais papildyta projekto eTwinning platformos erdvė, sukurta projekto partnerių

grupė Edmodo svetainėje, kurioje keliami mokinių sukurti pamokų planai ir apklausos. 2021 metų

balandį įvyko partnerių susitikimas Bulgarijoje, Razloge „Skaitmeninis amžius ir švietimas“,

kuriame pasidalinta patirtimi apie IKT naudojimą pamokose. Informacija apie projekto veiklas

nuolat pateikiama Mobility tool sistemoje. Projekto įgyvendinime dalyvauja gimnazijos

bendruomenė. 

Gimnazijai suteiktas „Programos eTwining“ mokykla 2021–2022 vardas. Šiuo ženkleliu

apdovanotos mokyklos – pirmosios pripažintos lyderės skaitmeninės veiklos, elektroninio saugumo
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veiklos, inovatyvių ir kūrybingų pedagoginių metodų, personalo tęstinio profesinio tobulėjimo

skatinimo, personalo ir mokinių mokymosi bendradarbiaujant veiklų skatinimo.

Gimnazija apdovanota Europos Kokybės ženkleliu už puikią tarptautinio eTwinning

projekto „Mūsų geriausi bičiuliai“ veiklą, kurios tikslas – skatinti mokinius domėtis knygų

skaitymu, tobulinti anglų kalbos įgūdžius. Šis ženklelis rodo, kad anglų kalbos mokytojo, mūsų

mokinių ir mūsų gimnazijos veikla buvo pripažinta aukščiausiame europiniame lygmenyje.

Gimnazija dalyvauja projekto „Kokybės krepšelis“ veiklose. Projekto tikslas – pagerinti

mokinių pasiekimus naudojant įvairias mokymo(si) strategijas ir stiprinant pažangos stebėsenos bei

į(si)vertinimo kultūrą. Projekto vykdymui skirta 2020–2021 m. m. – 15 222,00 Eur, 2021–2022 m.

m. – 15 576,00 Eur. Bendra suma: 30 798,00 Eur. Pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais išleista

15 000,00 Eur (didžioji dalis lėšų išleista IKT technikos ir programinės įrangos įsigijimui – 14

280,00 Eur). 

2021 metais įgyvendintas Raseinių rajono jaunimo pilietinių ir socialinių iniciatyvų

finansuotas projektas ,,KODAS: BMG lyderiai“ (1 200,00 Eur). Projekto veiklas vykdė 8, I–IV g

klasių mokiniai, alumnai, mokytojai, miestelio bendruomenės nariai, veiklomis skatinta įtraukioji

lyderystė, savanorystė, tolerancija, socialinė atsakomybė, jaunimo saviraiška: projekto dalyviai

mokėsi išgirsti šalia esantį, ieškoti kompromiso, buvusiose gimnazijos rūbinės patalpose įkūrė

jaunimo erdvę.

SSGG ANALIZĖ

STIPRYBĖS SILPNYBĖS

Atvira ir efektyvi tinklaveika.

Geras mokyklos bendruomenės mikroklimatas.

Mokytojų, švietimo pagalbos mokiniui 

specialistų,  administracijos bendradarbiavimas 

bei įvairiapusės pagalbos mokiniams teikimas.

Mokinių ir mokytojų lyderystės skatinimas.

Aktyvi mokinių savivalda.

Tradicijų puoselėjimas ir kūrimas.

Pamokų ir neformaliojo švietimo tvarkaraščių 

suderinimas su mokinių pavežėjimu.

Saugi mokyklos aplinka.

Aktyvi jaunųjų šaulių veikla.

Mokyklai suteiktas eTwining mokyklos vardas.

Dalyvavimas tarptautiniame projekte Erasmus+.

Savivaldumas mokantis.

Dalies mokinių pasyvumas įsivertinant savo 

asmeninę pažangą, nusimatant ugdymo(si) 

tikslus.

Nepakankamas individualios mokinių pažangos 

matavimas pamokoje.

Mokinių mokymo(si) motyvacijos, kultūros ir 

drausmės stoka.

Nepakankamai efektyviai įgyvendinama patyčių 

prevencijos programa Olweus.

Edukacinių aplinkų mokyklos kiemo teritorijoje 

trūkumas.

Nepakankamas kabinetų aprūpinimas 

moderniomis mokymo priemonėmis.
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Sudarytos palankios sąlygos sportavimui 

(renovuotas stadionas).

Įrengtos naujos ikimokyklinio ugdymo grupės 

patalpos.

Patyriminio mokymo įgyvendinimas.

Bendrystė su miestelio ir aplinkinių kaimų 

bendruomenėmis, Betygalos seniūnijoje 

esančiomis įstaigomis ir organizacijomis

GALIMYBĖS GRĖSMĖS

Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) įsitraukimas į 

vaiko individualios pažangos stebėseną.

Didesnės bendruomenės dalies įsitraukimas į 

projektų rašymą.

Galimybės susipažinti su gerąja kolegų patirtimi 

rajone, šalyje ir ją perduoti kitiems.

Efektyvesnis skatinimo ir drausminimo sistemos

taikymas.

Ieškojimas patrauklių skaitmeninio ugdymo 

turinio formų mokiniams.

Edukacinių erdvių įrengimas

Mažėjantis mokinių skaičius.

Didėjantis mokytojų amžiaus vidurkis.

Socialinės rizikos grupės šeimų didėjimas.

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, skaičiaus augimas.

Mažėjanti mokinių mokymosi motyvacija.

Žalingų įpročių ir neigiamų reiškinių 

visuomenėje plitimas.

Prastėjanti mokinių fizinė ir emocinė savijauta

III SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETAI 2022 METAMS

 Kokybiškas ugdymas(is).

 Susitelkusi bendruomenė.

 Saugios, kultūringos ir šiuolaikiškos aplinkos kūrimas.

IV SKYRIUS

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1 TIKSLAS. GERINTI MOKINIŲ UGDYMO(SI) KOKYBĘ, UŽTIKRINTI GALIMYBĘ

KIEKVIENAM MOKINIUI STEBĖTI SAVO ŪGTĮ, PATIRTI MOKYMOSI SĖKMĘ IR

NUOLAT SIEKTI PAŽANGOS.
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1.1.Uždavinys. Stebėti mokinio pažangą ir skatinti jo asmeninę ūgtį 

pamokose/pratybose/neformaliojo švietimo veiklose.

1.2. Uždavinys. Vertinti mokinių pasiekimus remiantis nacionaliniais mokinių pasiekimų tyrimais.

1.3. Uždavinys. Siekti nuolatinės mokinių ugdymo(si) pažangos.

1.4. Uždavinys. Įgyvendinti atnaujintas Bendrąsias ugdymo programas.

1.5. Uždavinys. Plėtoti mokytojų kolegialiąją veiklą.

2 TIKSLAS. SUDARYTI VIENODAS GALIMYBES KIEKVIENAM MOKINIUI GAUTI JO

POREIKIUS ATITINKANČIĄ UGDYMO(SI) PAGALBĄ.

2.1. Uždavinys. Pažįstant mokinius identifikuoti mokymo(si) pagalbos poreikį.

2.2. Uždavinys. Užtikrinti saugią fizinę ir emocinę mokymo(si) aplinką.

2.3. Uždavinys. Gerinti įtraukiojo ugdymo sąlygas.

2.4. Uždavinys. Tobulinti mokinių skaitmeninio raštingumo ir saugaus elgesio internete įgūdžius.

2.5. Uždavinys. Organizuoti bendruomenę telkiančius renginius.

3 TIKSLAS.  TOBULINTI IR KURTI NAUJAS EDUKACINES ERDVES.

3.1. Uždavinys. Aprūpinti ugdymo procesą naujomis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis.

3.2. Uždavinys. Modernizuoti ir atnaujinti mokyklos aplinkas.

3.3. Uždavinys. Įrengti ir atnaujinti mokinių poilsio erdves.

V SKYRIUS

TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS

1 TIKSLAS. GERINTI MOKINIŲ UGDYMO(SI) KOKYBĘ, UŽTIKRINTI GALIMYBĘ

KIEKVIENAM MOKINIUI STEBĖTI SAVO ŪGTĮ, PATIRTI MOKYMOSI SĖKMĘ IR

NUOLAT SIEKTI PAŽANGOS.

1.1. Uždavinys. Stebėti mokinio pažangą ir skatinti jo asmeninę

ūgtį pamokose/pratybose/neformaliojo švietimo veiklose.

Priemonės 

pavadinimas

Terminas Atsakingi

vykdytojai

Reikalingos

lėšos (€)

Laukiami rezultatai

Savivaldaus mokymo

įgūdžių formavimas

2022 m. Klasių vadovai, 

dalykų mokytojai

- 50 % mokinių gebės 

savarankiškai išsikelti 

mokymosi tikslus 

pildydami Individualios 

pažangos stebėjimo 
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formas.

70% mokinių kartu su 

mokytojais gebės aptarti 

atsiskaitomuosius 

darbus, NMPP, PUPP 

rezultatus.

50% mokinių 

savarankiškai gebės 

pasirinkti užduotis, jų 

atlikimo tempą ir būdą

Įvairių dalykų 

konsultacijų 

organizavimas

2022 m. Dalykų mokytojai - 20 % mokinių 

savarankiškai lankys 

dalykų konsultacijas

siekdami pagerinti savo 

mokymosi rezultatus

Mokinio 

individualios 

pažangos fiksavimas

2022 m. Klasių vadovai, 

dalykų mokytojai

- 40 % mokinių 

savarankiškai gebės 

užpildyti individualios 

pažangos stebėjimo 

formas

Mokinių ūgties 

skatinimas 

padėkomis

2022 m. Direktorius - Ne mažiau 20 mokinių 

bus apdovanoti 

direktoriaus padėkomis 

už asmeninę ūgtį

1.2. Uždavinys. Vertinti mokinių pasiekimus remiantis nacionaliniais mokinių pasiekimų tyrimais.

Priemonės 

pavadinimas

Terminas Atsakingi

vykdytojai

Reikalingos

lėšos (€)

Laukiami rezultatai

Elektroninis 

nacionalinis 4, 6 ir 8 

klasių mokinių 

pasiekimų 

patikrinimo 

(eNMPP) 

organizavimas

2022-04, 05 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,

pradinių klasių 

mokytojai, dalykų

mokytojai

- Dalyvaus ≥ 80 % 

mokinių.

Rezultatai bus ne 

žemesni nei savivaldybės

vidurkis
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Elektroninio 

nacionalinio 4, 6 ir 8 

klasių mokinių 

pasiekimų 

patikrinimo 

(eNMPP) rezultatų 

analizė ir jų 

panaudojimas 

mokinių 

pasiekimams gerinti

2022-05 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,

pradinių klasių 

mokytojai, dalykų

mokytojai

- Bus aptartos mokinių 

dalykinės žinios ir 

gebėjimai. Rezultatų 

analizė panaudota 

ugdymo

turiniui koreguoti. 

Bendradarbiauta

komandose, susitarta dėl 

priemonių

taikymo aukštesniems 

mokymosi

rezultatams pasiekti

1.3. Uždavinys. Siekti nuolatinės mokinių ugdymo(si) pažangos.

Priemonės 

pavadinimas

Terminas Atsakingi

vykdytojai

Reikalingos

lėšos (€)

Laukiami rezultatai

Mokytojų tarybos 

posėdis „Mokinių 

individualios 

pažangos 

matavimas“

2022-02 Administracija,

klasių vadovai,

dalykų mokytojai,

švietimo pagalbos

specialistai

- Bus aptarti mokinių 

pažangumo ir 

lankomumo rezultatai, 

palyginti su praėjusių 

metų pirmo pusmečio 

rezultatais. Pirmo 

pusmečio mokinių 

pažangumas bus ne 

mažesnis kaip 98 %

Mokytojų tarybos 

posėdžiai dėl

metinio pažangumo 

ir lankomumo 

rezultatų aptarimo

2022-05/06 Administracija,

klasių vadovai,

dalykų mokytojai,

švietimo pagalbos

specialistai

- Bus aptarti 1–4, 5–8, 

I–IV g klasių mokinių 

pažangumo ir 

lankomumo rezultatai: 

mokinių metinis 

pažangumas bus ne 

mažesnis kaip 100 %, 

dalykų vidurkis ne 

mažesnis nei 7,0. 

Nepateisintų pamokų 
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skaičius sumažės iki 1,5

Mokytojų tarybos 

posėdis dėl

metinio pažangumo, 

lankomumo 

rezultatų, eNMPP, 

PUPP rezultatų 

aptarimo

2022-08 Administracija,

klasių vadovai,

dalykų mokytojai,

švietimo pagalbos

mokiniui 

specialistai

- Bus aptarti mokinių  

metinio pažangumo, 

lankomumo, eNMPP, 

PUPP rezultatai, 

palyginti su praėjusių 

metų rezultatais, 

numatytos gerinimo 

priemonės

Gabiųjų mokinių 

rengimas 

olimpiadoms, 

konkursams, 

viktorinoms

2022 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

dalykų mokytojai

- 50 % mokinių dalyvaus 

gimnazijos, 

10 % rajono 

rengiamuose 

konkursuose, 

viktorinose, olimpiadose.

Užimtos ne mažiau nei 3

prizinės vietos rajono 

olimpiadose 

Mokinių sportinių 

varžybų 

organizavimas

2022 m. Fizinio ugdymo 

mokytojai

- Varžybose dalyvaus

85 % mokinių. Bus 

ugdomas mokinių fizinis

aktyvumas, gerinami 

sportiniai pasiekimai. 

Rajone užimtos 8 

prizinės vietos

Mokymosi stilių 

nustatymas 

mokiniams

2022-10 Psichologas,

klasių vadovai

- Bus nustatyti mokinių 

mokymosi stiliai, 

parengtos mokinių 

ugdymo rekomendacijos 

mokytojams bei mokinių

tėvams

1, 5, 9 klasių  ir 

naujai atvykusių 

mokinių adaptacijos 

tyrimas

2022-11 Psichologas,

klasių vadovai

- Kartu su klasių vadovais,

dalykų mokytojais bus 

aptarta kiekvieno 

mokinio adaptacija, 
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aptartos priemonės 

rezultatų gerinimui

1.4. Uždavinys. Įgyvendinti atnaujintas Bendrąsias ugdymo programas.

Priemonės 

pavadinimas

Terminas Atsakingi

vykdytojai

Reikalingos

lėšos (€)

Laukiami rezultatai

Seminarų ciklas 

„Bendrojo ugdymo 

mokytojų bendrųjų ir

dalykinių 

kompetencijų 

tobulinimas ugdyme“

2022 m. UTA darbo grupė,

dalykų mokytojai

- Visi mokytojai ir 

švietimo pagalbos 

specialistai įgis 

kompetencijų darbui su 

atnaujintomis 

Bendrosiomis 

programomis

Mokyklos Ugdymo 

turinio atnaujinimo 

plano parengimas

2022-04 UTA darbo grupė - Parengtas mokyklos

UTA planas: numatyti

tikslai, uždaviniai,

priemonės, resursai,

lėšos, atsakingi asmenys,

pagalbos teikimas,

vykdoma stebėsena

1.5. Uždavinys. Plėtoti mokytojų kolegialiąją veiklą.

Priemonės 

pavadinimas

Terminas Atsakingi

vykdytojai

Reikalingos

lėšos (€)

Laukiami rezultatai

Atvirų ir integruotų 

pamokų vedimas

2022 m. Administracija,

metodinės grupės

- Pravesta 10 atvirų, 

integruotų pamokų 

(fiksuojama stebėtų 

pamokų protokolais, 

mėnesio veiklos planais)

Kolegialus pamokų 

stebėjimas

2022 m. Administracija,

mokytojai,

švietimo pagalbos

specialistai

- Mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai bus 

pastebėję ne mažiau kaip

1 kolegos (mokykloje, 
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rajone) pamoką

(fiksuojama stebėtų 

pamokų protokolais, 

mėnesio veiklos planais)

Mokytojų gerosios 

patirties sklaida 

mokykloje, rajone, 

respublikoje

2022 m. Administracija,

mokytojai,

švietimo pagalbos

specialistai

- Ne mažiau 3 mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai savo 

patirtimi bus pasidalinę 

mokykloje, rajone, 

respublikoje (informacija

mokyklos svetainėje, 

spaudoje)

Mokytojų, švietimo 

pagalbos specialistų 

paruoštų 

mokymo/ugdymo 

priemonių 

pristatymas

2022 m. Metodinės 

grupės, 

mokytojai,

švietimo pagalbos

specialistai

- Ne mažiau 10 paruoštų 

priemonių bus pristatyta 

ir patvirtinta metodinėse 

grupėse

Stažuotė Širvintų ,,

Tėkmės“ mokykloje 

,,Pamokų 

planavimas ir 

organizavimas 

netradicinėse 

aplinkose naudojant 

šiuolaikines 

mokymo 

priemones“

2022-02 Administracija,

mokytojai,

švietimo pagalbos

specialistai

Projektas 

,,Kokybės 

krepšelis“

60 % pedagoginių 

darbuotojų dalyvaus 

stažuotėje ir įgis žinių 

apie pamokų planavimą 

ir organizavimą 

netradicinėse aplinkose 

naudojant šiuolaikines 

mokymo priemones

Stažuotė Alytaus 

Adolfo Ramanausko

Vanago gimnazijoje 

,,Grįžtamojo ryšio 

teikimas naudojant 

konkretų įrankį“ 

organizavimas

2022-04 Administracija Projektas

,,Kokybės

krepšelis“

60 % pedagoginių 

darbuotojų dalyvaus 

stažuotėje ir įgis žinių 

apie grįžtamojo ryšio 

įrankio naudojimą
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2 TIKSLAS. SUDARYTI VIENODAS GALIMYBES KIEKVIENAM MOKINIUI GAUTI JO

POREIKIUS ATITINKANČIĄ UGDYMO(SI) PAGALBĄ.

2.1. Uždavinys. Pažįstant mokinius identifikuoti mokymo(si) pagalbos poreikį.

Priemonės 

pavadinimas

Terminas Atsakingi

vykdytojai

Reikalingos

lėšos (€)

Laukiami

rezultatai

Tyrimų, 

diagnostinių testų 

mokymosi pagalbai 

nustatyti atlikimas

2022 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, dalykų 

mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai

- 100  % ištirti 

mokinių poreikiai. 

Mokyklos VGK 

aptartas švietimo 

pagalbos teikimas

Mokytojų ir 

švietimo pagalbos 

mokiniui specialistų 

kvalifikacijos 

kėlimas

2022 m. Administracija, 

dalykų 

mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai

MK Ne mažiau 50 % 

mokytojų, švietimo 

pagalbos mokiniui 

specialistų tobulins 

profesines 

kompetencijas

Pritaikytų ir 

individualizuotų 

programų rengimas

2022 m. VGK, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

dalykų mokytojai

- Pedagoginiai 

darbuotojai,

bendradarbiaudami 

su tėvais, parengs 

kokybiškas, 

mokinių galimybes 

atitinkančias 

programas. 

Mokinių, turinčių 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių, 

pažangumas bus 

100 %

Specialiosios 

pedagoginės ir 

2022 m. VGK, 

direktoriaus 

- Išanalizavus ŠPT 

rekomendacijas 
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specialiosios 

pagalbos teikimo 

užtikrinimas

pavaduotojas 

ugdymui, 

švietimo 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai

užtikrinti švietimo 

pagalbos mokiniui 

specialist pagalbos 

teikimą specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

vaikams/mokiniams

(logopedo ne 

mažiau kaip 85 %, 

spec. pedagogo 60 

%, soc. pedagogo 

70 %, psichologo 

50 %, mokytojo 

padėjėjo 90 %)

2.2. Uždavinys. Užtikrinti saugią fizinę ir emocinę mokymo(si) aplinką.

Priemonės 

pavadinimas

Terminas Atsakingi

vykdytojai

Reikalingos

lėšos (€)

Laukiami

rezultatai

Bendruomenės narių 

emocinių ir 

socialinių poreikių 

tyrimas

2022 m. Psichologas

VGK

- Parengta apklausa 

bendruomenės 

nariams, kurioje 

sudalyvaus 80 % 

bendruomenės narių

Dalyvavimas 

prevencinėse, 

sveikatą 

tausojančiose 

programose, 

socialiniuose 

projektuose, akcijose

2022 m. Klasių vadovai, 

dalykų mokytojai

- Sudalyvauta ne 

mažiau kaip 8 

prevencinėse, 

sveikatą 

tausojančiose 

programose, 

socialiniuose 

projektuose, 

akcijose. Ne mažiau 

vienoje veikloje 

dalyvauja vienas 

mokinys

Mokytojų, švietimo 2022 m. Administracija, - 30 % mokytojų, 
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pagalbos mokiniui 

specialistų 

dalyvavimas 

emocinio intelekto 

lavinimo 

seminaruose

mokytojai, 

švietimo pagalbos

mokiniui 

specialistai

švietimo pagalbos 

mokiniui specialistų 

patobulins emocinio 

intelekto 

kompetencijas

Olweus programos 

kokybės užtikrinimo 

sistemos (OPKUS) 

įgyvendinimas

2022 m. Mokyklos 

bendruomenė

90,00 Įgyvendinta patyčių 

prevencinė 

programa. Patyčių 

sumažės iki 6,5 %. 

Pratęstas Olweus

mokyklos statusas 

2022–2023 metams

Mokinių pozityvaus 

elgesio skatinimas

2022 m. Administracija,

klasių vadovai

- Direktoriaus 

padėkomis bus 

apdovanoti ne 

mažiau 5 mokiniai

Mokymai ,,

Kūrybiškumas ir 

motyvacija – 

ugdymo 

netradicinėse 

aplinkose sėkmės 

kriterijai“

2022 m. Administracija Projektas

,,Kokybės

krepšelis“

90 % pedagoginių 

darbuotojų dalyvaus 

mokymuose ir įgis 

žinių apie 

kūrybiškumo 

kompetencijas

2.3. Uždavinys. Gerinti įtraukiojo ugdymo sąlygas.

Priemonės 

pavadinimas

Terminas Atsakingi

vykdytojai

Reikalingos

lėšos (€)

Laukiami

rezultatai

Įtraukiojo ugdymo 

dokumentų 

analizavimas

2022 m. VGK, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

dalykų mokytojai

- Pasitarimų metu bus

aptariami 

dokumentai, 

analizuojamas jų 

naudojimas

VGK posėdžių 2022 m. VGK, - VGK  posėdžiai bus 
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organizavimas direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

dalykų mokytojai

organizuojami kartą 

per mėnesį. VGK 

nariai posėdžiuose 

aptars vykdomas 

veiklas, priimtų 

nutarimų ir sudarytų

pagalbos planų 

vykdymą, bus 

susitarta dėl 

tolimesnių pagalbos 

teikimo veiksmų

Dalyvavimas 

konkursuose, 

projektuose, 

skirtuose specialiųjų 

poreikių mokiniams

2022 m. Švietimo 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

mokytojai

- Ne mažiau kaip 5 

konkursuose, 

projektuose 

sudalyvaus apie 30 

mokinių

Mokymų 

organizavimas ,,

Universalaus dizaino 

mokymas 

mokykloje“

2022-11 Administracija MK Ne mažiau 70 % 

pedagoginių 

darbuotojų dalyvaus 

40 akad. val. 

mokymuose, 

tobulins profesines 

kopmetencijas 

vykdant įtraukųjį

ugdymą

Paskaita tėvams 

,,Kaip padėti vaikui 

mokytis? Individuali 

pažanga“

2022 m. Administracija Projektas

,,Kokybės

krepšelis“

Tėvai įgis žinių apie 

vaikų mokėjimo 

mokytis 

kompetenciją 

2.4. Uždavinys. Tobulinti mokinių skaitmeninio raštingumo ir saugaus elgesio internete įgūdžius.

Priemonės 

pavadinimas

Terminas Atsakingi

vykdytojai

Reikalingos

lėšos (€)

Laukiami

rezultatai

Dalyvavimas 

projekte ,,

2022 m. IKT mokytojai - Įgyvendintos 

projekto ,,
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Informatika 

pradiniame ugdyme“

Informatika 

pradiniame 

ugdyme“ veiklos 

2 klasėse

,,Saugesnio interneto 

pamokos” miestelio 

bibliotekoje

2022 m. Pradinių klasių 

mokytojai

- Pradinių klasių 

mokiniai 

susipažins su 

saugesnio 

interneto 

naudojimu

2.5 Uždavinys. Organizuoti bendruomenę telkiančius renginius.

Priemonės

pavadinimas

Terminai Atsakingi

vykdytojai

Reikalingos

lėšos (€)

Laukiami

rezultatai

Dalyvavimas 

gimnazijos renginiuose:

Laisvės gynėjų dienos 

minėjimas 2022-01

Administracija,

dalykų mokytojai,

klasių vadovai

- 90 % mokinių 

įsitrauks į 

mokyklos 

renginius, 

puoselėjant

senąsias ir 

inicijuojant 

naująsias 

gimnazijos 

tradicijas. Bus 

ugdomas mokinių 

pilietiškumas, 

kūrybiškumas, 

sveika gyvensena, 

saugumas ir 

saviraiška

Pilietinė akcija „Būk 

matomas“

2022-02

Lietuvos 

nepriklausomybės 

atkūrimo dienos 

minėjimas 

2022-02

Šv. Valentino diena 2022-02

Šimtadienio šventė 2022-02

Lietuvos 

nepriklausomybės akto 

paskelbimo dienos 

minėjimas

2022-03

Sąmoningumo mėnuo

be patyčių

2022-03

Žemės dienos 

minėjimas

2022-03
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Akcija „Darom 2022“ 2022-04

,,Vaikų Velykėlės“ 2022-04

Šeimos diena 2022-05

Sveikatingumo ir 

sporto diena

2022-05

Paskutinio skambučio 

šventė

2022-05

Mokslo metų 

užbaigimo šventė

2022-05/06

Abiturientų išleistuvių 

šventė „Į gyvenimą...“

2022-07

Rugsėjo pirmosios 

šventė 

2022-09

Europos paveldo diena 2022-09

Pilietinė akcija „Būk 

matomas“

2022-10

Mokytojo dienos 

šventė 

2022-10

Sporto diena 2022-10

Maironiui 160 2022-11

Tolerancijos diena 2022-11

„Penktadienis kitaip...“ 2022-11

Draugų ir pyragų diena 2022-11

Gerumo angelas 2022-12

Antikorupcijos diena 2022-12

Karnavalas 2022-12

Susitikimų su buvusiais

mokiniais, žymiais 

kraštiečiais 

organizavimas

2022 m. Administracija, 

mokytojai, 

klasių vadovai, 

karjeros 

koordinatorė

- Suorganizuoti 2 

susitikimai

3 TIKSLAS.  TOBULINTI IR KURTI NAUJAS EDUKACINES ERDVES.

3.1. Uždavinys. Aprūpinti ugdymo procesą naujomis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis.
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Priemonės 

pavadinimas

Terminas Atsakingi

vykdytojai

Reikalingos

lėšos (€)

Laukiami

rezultatai

Skaitmeninės 

technikos įsigijimas 

ir atnaujinimas

2022 m. Direktorius,

ūkvedys

MK, SF, GPM Įsigyti 4 vnt. 

projektorių;

10 vnt.

kompiuterių;

10 vnt.

klaviatūrų;

1 vnt.

SMART lenta;

15 vnt.

spausdintuvų/

skenerių/

kopijuoklių;

1 vnt.

spalvotas 

spausdintuvas;

1 vnt.

išmanioji bitė-

robotas; 1 vnt.

muzikinis centras

Bevielio internetinio 

ryšio tinklo 

tobulinimas

2022 m. Direktorius,

ūkvedys

Projektas

,,Kokybės

krepšelis“

100 % mokyklos 

pastate ir lauko 

klasėje tiekiamas 

kokybiškas 

interneto ryšys

3.2. Uždavinys. Modernizuoti ir atnaujinti mokyklos aplinkas.

Priemonės 

pavadinimas

Terminas Atsakingi

vykdytojai

Reikalingos

lėšos (€)

Laukiami

rezultatai

Valgyklos erdvės 

sutvarkymas 

2022 m. Direktorius, 

ūkvedys

SF Pakeista grindų ir

sienų danga

Lauko stebėjimo 

kamerų įrengimas

2022 m. Direktorius, 

ūkvedys

SF Įrengus 2 lauko 

stebėjimo 
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kameras 

užtikrintas 

mokyklos lauko 

teritorijos 

stebėjimas

Higienos patalpų 

remontas

2022 m. Direktorius,

ūkvedys

SF Sutvarkyta 

prieiga mergaičių

higienos 

patalpose 

Kompiuterizuotų 

darbo vietų mokytojų

kambaryje ir 

bibliotekoje 

įrengimas 

2022 m. Direktorius, 

ūkvedys

SF Įrengtos 2 

kompiuterizuotos

darbo vietos 

mokytojams

Dalyvavimas 

projektuose, 

teikiančiuose 

galimybę renovuoti 

lauko krepšinio 

aikštelę

2022 m. Direktorius,

ūkvedys

Projektų lėšos Finansuotas 

projektas.

Renovuota lauko 

krepšinio aikštelė

3.3. Uždavinys. Įrengti ir atnaujinti mokinių poilsio erdves.

Priemonės 

pavadinimas

Terminas Atsakingi

vykdytojai

Reikalingos

lėšos (€)

Laukiami

rezultatai

Poilsio erdvės 

(pradinių klasių 

koridoriuje) 

įrengimas

2022 m. Direktorius, 

ūkvedys

SF, projektų

lėšos

Įrengtas tylos 

kabinetas

Poilsio zonos (II 

aukšto fojė) 

atnaujinimas

2022 m. Direktorius, 

ūkvedys

SF, projektų

lėšos

Naujai 

apipavidalinus 

sienas sukurta 

estetiška poilsio 

erdvė (II aukšto 

fojė)



24

VI SKYRIUS

VEIKLOS  PLANO ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI

 Mokyklos 2022 metų veiklos planas bus vertinamas pagal tai, kaip bus įvykdyti plane

numatyti tikslai ir uždaviniai. 

 Tarpiniai veiklos plano rezultatai bus aptariami pirmadienio mokytojų susirinkimų ir

mokytojų tarybos posėdžių metu. 

 Plano įgyvendinimo efektyvumas bus ištirtas vykdant pedagoginius, socialinius

tyrimus. Ataskaitas apie veiklos plano įvykdymą iki 2022-12-30 pateiks atsakingi už priemonių

įgyvendinimą asmenys. Galutinė plano vykdymo analizė bus pateikta 2022 m. gruodžio mėn.

mokytojų tarybos posėdyje.

 Apie 2022 metų Raseinių r. Betygalos Maironio pagrindinės mokyklos veiklos plano

įvykdymą bus pateikta ataskaita mokinių, mokytojų ir mokyklos taryboms. Plano įvertinimą vykdys

mokyklos darbo grupės, metodinės grupės, metodinė taryba.

 Vertinimo kriterijai: tikslingumas, veiksmingumas, rezultatyvumas.

_____________________________
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