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TAURAGĖS R. ŽYGAIČIŲ GIMNAZIJOS 2022–2023  MOKSLO METŲ VEIKLOS 

PLANAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Tauragės r. Žygaičių gimnazijos (toliau – Gimnazija) 2022–2023 mokslo metų veiklos 

planas (toliau – planas), sudarytas atsižvelgus į Valstybinę švietimo 2013–2022 metų strategiją, 

Valstybės pažangos strategiją „Lietuva 2030“, Tauragės rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginį 

veiklos planą ir į Tauragės r. Žygaičių gimnazijos strateginį planą 2021–2024 metams, veiklos 

kokybės įsivertinimo rezultatus, bendruomenės poreikius, nustato metinius Gimnazijos tikslus bei 

uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

2. Planas sudarytas vadovaujantis Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos 

nuostatomis ir Geros mokyklos koncepcija. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, siekiama teikti 

kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančius visuomenės poreikius; garantuojamas 

ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, pradinio, pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimas, 

vykdomas neformalusis vaikų švietimas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudojami švietimui skirti 

ištekliai. 

3. Planą įgyvendins Tauragės r. Žygaičių gimnazijos administracija, pedagoginiai ir 

nepedagoginiai darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai. 

4. 2022–2023 m. m. Gimnazijos veiklos planą rengė 2022 m balandžio 26 d. direktoriaus 

įsakymu Nr. V-124 sudaryta darbo grupė. 

 

II. GIMNAZIJOS MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS 

 

Gimnazijos misija 

 

Tauragės r. Žygaičių gimnazija – bendrojo lavinimo mokykla, įgyvendinanti ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas, 

ugdanti kūrybingą asmenybę, užtikrinanti palankias (saugias) ugdymo(si) sąlygas pagal individualius 

poreikius ir gebėjimus, naudojanti įvairias mokymo(si) priemones, technologijas, edukacines erdves. 
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Gimnazijos vizija 

 

Tauragės r. Žygaičių gimnazija – atvira kaitai ir inovacijoms, nuolat besimokanti 

organizacija, siekianti kiekvieno mokinio mokymosi sėkmės ir asmeninės ūgties. 

 

Gimnazijos vertybės 

● Atsakomybė; 

● Darbštumas; 

● Draugystė; 

● Mokėjimas bendrauti; 

● Sąžiningumas 

III. Gimnazijos SSGG analizė 

Stiprybės Silpnybės 

● Gimnazijos interjeras ir eksterjeras, 

išmanioji klasė, mažųjų laboratorija. 

● Aktyvus mokinių dalyvavimas konkursuose, 

varžybose, projektuose. 

● Mokytojų kvalifikacija ir kompetencija. 
● Aktyvi administracijos, metodinių grupių 

veikla. 
● Gimnazijos transportas. 
● Įvairios mokymo priemonės ir edukacinės 

erdvės. 
● Mokinių karjeros planavimas. 
● Integruotos pamokos. 
● Gimnazijos bendruomenės narių 

kūrybiškumo, saviraiškos skatinimas. 
● Tradicijų puoselėjimas ir plėtra. 

● Lėšų trūkumas. 
● Dalies mokinių (1G–4G klasių) ir jų tėvų 

požiūris į mokymąsi, Gimnazijos lankymą. 
● Darbas su gabiais mokiniais. 
● Užduočių diferencijavimas ir 

individualizavimas. 
● Mokinių tėvų dalyvavimas gimnazijos 

veikloje. 
● Mokinių socialinių įgūdžių trūkumas. 

 
Galimybės Grėsmės 

● Mokiniui tapti aktyviu Gimnazijos 

gyvenimo dalyviu. 

● Mokinio pažangos stebėjimui, fiksavimui ir 

aptarimui. 

● Mokytojui tobulinti metodinį darbą, 

bendrauti ir bendradarbiauti. 

● Tėvų aktyviam dalyvavimui mokyklos 

veikloje. 

● Plėtoti mokinių praktinę, tiriamąją veiklą. 

● Pažintinei ir socialinei veiklai. 

● Socialinei veiklai. 

● Socialinei pedagoginei pagalbai 

● STEAM bazės stiprinimui. 

● Visuomenės ir tėvų abejingumas savo vaikų 

problemoms. 
● Neigiamų socialinių reiškinių įtakos 

augimas ir  žalingi įpročiai. 
● Pavojai kelyje. 
● Bendravimo kultūra. 
● Mokinių fizinis saugumas. 
● Švietimo politikos nepastovumas. 
● Pagalbos mokiniui specialistų  (specialiojo 

pedagogo, logopedo) trūkumas. 
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IV. 2021–2022 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

Žygaičių gimnazijos veikla planuojama rengiant mokslo metų veiklos planą.  

Įgyvendinant 2021–2022 mokslo metų veiklos planą, buvo siekiama realizuoti strateginius tikslus: 

ugdymo kokybės gerinimas, pagalbos mokiniams efektyvinimas, gimnazijos kultūros plėtojimas. 

2021 – 2022 mokslo metų metinės veiklos uždavinių įgyvendinimas 

Siekiant įgyvendinti iškeltus tikslus ir uždavinius, planuota Gimnazijos, Mokytojų, Mokinių 

ir Metodinės tarybų, metodinių ir kitų grupių veikla. Įgyvendinant šiuos uždavinius, vadovai ir 

mokytojai tobulino savo kvalifikaciją ir kompetencijas seminaruose, dalinosi gerąja patirtimi 

metodinėse grupėse, metodinėse dienose, konferencijose, dalyvavo kitų ugdymo įstaigų 

organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, vedė atviras ir integruotas pamokas.  

Mokinių bendradarbiavimą, savivaldų mokymąsi skatinančių metodų taikymas ugdymo 

procese. 

Gimnazijoje 2021–2022 mokslo metais kaip  tobulinama veikla buvo pasirinktas rodiklis 

„Mokymasis“ ir raktinis žodis „Savivaldumas mokantis“. Remiantis veiklos įsivertinimo rezultatais, 

didelis dėmesys skirtas pasirinktos veiklos tobulinimui. Parengtos ir pateiktos rekomendacijos, 

kokios veiksmingos priemonės ir metodai padėtų tobulinti pasirinktą veiklą, mokytojams (protokolas 

2021-11-08 Nr. 4), tėvams (klasės tėvų susirinkimų metu), mokiniams (klasės valandėlių metu). 2022 

m. gegužės mėnesį atlikta mokinių, mokytojų ir mokinių tėvų apklausa „Ugdymasis ir mokinių 

patirtys“. Mokytojų taryboje (protokolas 2022-06-08 Nr. 13) aptarti apklausos rezultatai, teiktas 

grįžtamasis ryšys. 5–4G kl. mokinių apklausos rezultatai parodė, kad 84 proc. mokinių kartą per 

mėnesį stebi, fiksuoja ir aptaria daromą pažangą, 82 proc. – nebijo klausti ir prašyti pagalbos 

mokytojų. Pokalbių su mokiniais metu paaiškėjo, kad dauguma mokinių pagalbos pirmiausia 

kreiptųsi į dalyko mokytoją, tada į klasės vadovą ir galiausiai į socialinį pedagogą. 88 proc. mokinių 

teigia, kad pamokose vyrauja bendradarbiavimas ir savivaldus mokymasis. 90 proc. į apklausą 

atsakiusių mokytojų ir 89 proc. tėvų teigia, kad mokiniai geba dirbti savarankiškai. 82 proc. 5–4G 

klasių mokinių teigia, kad geba planuoti savo laiką.  

Pamokų bei neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų metu mokiniai dirbo įvairios sudėties 

ir dydžio grupėmis, gerai žino darbo grupėje taisykles, mokosi priimti sprendimus, argumentuotai 

išreikšti nuomonę. Pokalbių su mokiniais metu paaiškėjo, kad daugumai mokinių patinka darbas 

grupėse, praktinė veikla ir pamokos kitose erdvėse.  

Mokytojų taryboje (protokolas 2022-01-06 Nr. 6) su mokytojais aptarta prasminga mokinio 

veikla pamokoje, išskirti esminiai savivaldaus mokymosi pamokoje bruožai, dirbdami grupėse 

mokytojai atliko praktines užduotis: analizavo vaizdinę medžiagą, pateikė savo įžvalgas apie 
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pamokos uždavinį ir mokymo(si) metodų dermę, užduočių pateikimo būdus, klasės erdvės pritaikymą 

ir kt.  

2022 m. gegužės mėnesį suorganizuota metodinė diena „Veiksniai, skatinantys kolegialų 

bendradarbiavimą“. Metodinėje dienoje organizuotose patyriminėse veiklose dalyvavo mokiniai ir 

mokytojai iš  Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos ir Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos 

Batakių pagrindinio ugdymo skyriaus. Mokytojai dalijosi gerąja patirtimi apie kolegialaus 

bendradarbiavimo veiksmingumą ugdymo proceso gerinimui. 

Tinkamai parinkti savivaldaus mokymo(si) metodai leido mokiniams tapti prizininkais ir 

laureatais. Gimnazijos mokiniai dalyvavo rajoniniuose (17 prizinių vietų), respublikiniuose (15 

prizinių vietų), tarptautiniuose (2 prizinės vietos) konkursuose, olimpiadose, varžybose, dar 13 

mokinių tapo įvairių konkursų laureatais.   

STEAM ugdymo(si) plėtojimas. 

2021–2022 m.m.  pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plane buvo 

skirtos valandos STEAM ugdymo(si) plėtojimui: 4 klasėje STEAM moduliui, 2G klasėje projektinei 

veiklai ir  integruotam gamtos mokslų moduliui „STEAM”,  4G klasėje pasirenkamajam dalykui 

„Molekulinė biologija“, neformaliajam vaikų švietimui „STEAM pagrindai“ ir „Micro:bit+robotika“ 

Siekiant ugdyti mokinių mokėjimo mokytis, komunikavimo ir dalykines kompetencijas per 

tiriamąją, kūrybinę veiklą bei formuoti sąmoningą, iniciatyvią asmenybę, Gimnazijoje 2021–2022 

m.m. vykdyta patyriminė ir projektinė veikla 1–4G klasių mokiniams. Gamtos mokslų pamokose 

mokytojai patyriminei veiklai, eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti skyrė ne mažiau 

30 proc. dalykui skirtų pamokų per mokslo metus. Mokymosi aplinka Gimnazijoje tik iš dalies 

pritaikyta eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti, nes trūksta įrangos, priemonių 

praktikos ir tiriamiesiems darbams atlikti. 1–8 klasių mokiniai praktinius darbus, bandymus gali 

atlikti Gimnazijoje esančioje mažojoje laboratorijoje.  Įkurta išmanioji klasė, kurioje įrengtos 

išmaniosios grindys, baldai pritaikyti grupiniam darbui organizuoti. 

2022 m. gegužės mėnesį buvo organizuota metodinė – praktinė diena „Žemės STEAM-as“. 

2022 m. birželio mėnesį dvi mokinių komandos dalyvavo Tauragės regiono STEAM atviros prieigos 

centro organizuotoje konferencijoje – kūrybinėse dirbtuvėse „STEAM – rytojaus pasaulio kūrėjams“. 

Gimnazinių klasių mokinių komandos, biologijos, chemijos  ir informacinių technologijų mokytojos 

dalyvavo pilotiniame nuotolinio ugdymo platformos „Ateities inžinerija“ projekte ir atliko praktinius 

darbus, dalyvavo mokymuose, konkursuose. Mokinių komanda tematikoje „Programavimo pratybos” 

tapo nugalėtojais ir gavo nominaciją „Sėkmingas debiutas”. Organizuotos STEAM dienos 1–4G 

klasių mokiniams. 

Mokytojų taryboje (protokolas 2022-01-06 Nr. 6) dalintasi gerąja patirtimi „Kolegialus 

mokymas(is), padedantis atrasti efektyvias galimybes panaudojant STEAM metodus ir skaitmeninį 
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turinį organizuojant ugdymo procesą“ . 70 proc. mokytojų stebėjo ir aptarė bent po vieną kolegos 

pamoką.   

Gimnazijos metodinėje taryboje (protokolas 2022-03-28 Nr. 8) atlikta STEAM veiklų 

ugdymo procese analizė. Remiantis 5–4G kl. mokinių apklausos duomenimis, 87 proc. mokinių 

teigia, kad mokytojai skatina klausti, tyrinėti, ieškoti, bandyti, pritaikyti, analizuoti ir spręsti 

problemas. Visų klasių mokiniai vyko į Tauragės STEAM centre organizuojamus patyriminius, 

praktinius užsiėmimus. 

Mokytojai pamokose diferencijavo, integravo ugdymo turinį, taikė aktyvius mokymo 

metodus, organizavo patyrimines veiklas, naudojo turimas skaitmenines mokymo(si) priemones:  

EMA, Eduka, etest, Scratch, APROMIS. 100 proc. mokytojų patobulino skaitmeninio raštingumo 

kompetenciją.  

2021–2022 m.m. vykdytas Tauragės rajono savivaldybės administracijos finansuojamas 

aplinkosauginis švietimo projektas „Žinau, ką jaučia Žemė“. Mokiniams organizuota edukacinė 

išvyka. 

Tikslinės pagalbos mokiniams teikimas mokymosi praradimams kompensuoti. 

Mokytojų taryboje aptarti mokinių I pusmečio mokymosi  (protokolas 2022-02-01 Nr.7), 

metiniai rezultatai (protokolai 2022-05-24 Nr.12, 2022-06-08 Nr.13, 2022-06-21 Nr. 14) ir palyginti 

pastarųjų trijų mokslo metų mokinių mokslumo vidurkiai, analizuoti pagrindinio ugdymo pasiekimų,  

valstybinių brandos egzaminų, mokyklinių brandos egzaminų rezultatai (protokolas 2021-09-28 

Nr.6).  2021 m. 100 proc. mokinių išlaikė pasirinktus laikyti lietuvių kalbos ir literatūros, anglų 

kalbos, istorijos, biologijos, geografijos valstybinius brandos egzaminus. 17 proc. mokinių neišlaikė  

informacinių technologijų ir matematikos egzaminų. 2022 m. 100 proc. mokinių išlaikė visus 

pasirinktus valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus, išskyrus matematikos (60 proc. 

neišlaikė). Lyginant 2021 m. ir 2022 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatus, stebima, kad 

daugiau mokinių pasiekė pagrindinį lygį laikydami lietuvių kalbos ir literatūros (70 proc.), anglų 

kalbos (70 proc.), biologijos (63 proc.) egzaminus, aukštesnįjį lygį – lietuvių kalbos ir literatūros (10 

proc.), istorijos (14 proc.) egzaminus.  

Mokytojų taryboje buvo aptarta individuali 6–4G klasių mokinių pažanga ir  kaip kito 

bendras klasės mokinių pažangumas (protokolai: 2022-05-24 Nr. 12, 2022-06-21 Nr.14). Palyginta 

dviejų mokslo metų mokinių daroma pažanga: 2020–2021  mokslo metais pažangą padarė 37 proc. 

6–4G klasių mokinių, 2021–2022 mokslo metais – 44 proc. mokinių.  

Pagrindinį išsilavinimą 2022 m. įgijo 19 mokinių, t.y. 100 proc. 
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Gimnaziją 2022 m. baigė ir vidurinį išsilavinimą įgijo 18 abiturientų t.y. 100 proc. 

 

 

Valstybinių brandos egzaminų palyginimas 2020,2021,2022 m. (proc.) 

 

 Metai Lietuvių 

k. proc. 

Anglų k. 

proc. 

Matematika 

proc. 

Istorija 

proc. 

Biologija 

proc. 

Geografija 

proc. 

IT 

proc. 

Fizika  

proc. 

Laikė 

2020 50 44 44 16 44 25 6 0 

2021 50 64 55 32 41 14 27 1 

2022 56 56 56 39 44 6 11 0 

Neišla

ikė 

2020 0 0 71 0 0 0 0 0 

2021 0 0 17 0 0 0 17 0 

0 0

1 1

7 7

3

0 0 0

3

6

4 4

0 0

2

0 0 0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2022 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų 
patikrinimų rezultatai

Lietuvių kalba ir literatūra Matematika

10 10

7
8

2
1

6

0 0 0 0 0

2

4

2 2
3

2
1

7

0

7

4
5

0 0
1

0
1 1

0 0
0

2

4

6

8

10

12

Lietuvių k.
ir literatūra

Matematika Anglų k. Istorija Biologija IT Geografija

2021–2022 m.m. valstybiniai brandos 
egzaminai pagal dalykus

laikė

neišlaikė

16-35

36-85

86-99
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2022 0 0 60 0 0 0 0 0 

16–35 2020 50 29 29 50 14 50 100 0 

2021 45 22 66 43 44 33 67 100 

2022 20 20 40 29 38 100 100 0 

36–85 2020 50 43 0 50 86 50 0 0 

2021 55 64 17 57 56 67 0 0 

2022 70 70 0 57 63 0 0 0 

86–99 2020 0 29 0 0 0 0 0 0 

2021 0 14 0 0 0 0 17 0 

2022 10 10 0 14 0 0 0 0 

 

Gimnazijoje ugdymo turinys diferencijuojamas ir individualizuojamas – taikomas 

atsižvelgiant į mokinių amžiaus tarpsnius, turimą patirtį, poreikius, gebėjimų lygį, stebima mokinio 

individuali pažanga ir pasiekimai. Mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti 

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose skiriamos konsultacijos bei suteikiama 

galimybė mokiniui ruošti pamokas gimnazijoje. 2021–2022 mokslo metais 16 mokytojų turėjo 

ilgalaikes konsultacijas 1–4G klasėse. 2021 m. spalio–gruodžio mėnesiais mokytojai vedė 152  

konsultacijas, skirtas patiriantiems mokymosi sunkumus. 84 proc.1–4G klasių mokinių teigia, kad 

įvairių dalykų konsultacijos padeda geriau mokytis. 

Mokytojai ir klasių vadovai stebėjo ir fiksavo mokinių asmeninę pažangą, ją aptarė 

individualiuose pokalbiuose su mokiniais ir jų tėvais. 75 proc. stebėtų pamokų metu stebima ir 

fiksuojama mokinio individuali pažanga, naudojami įvairūs vertinimo ir įsivertinimo įrankiai. 

Mokytojų taryboje (protokolas 2022-03-29 Nr. 10) diskutuota apie mokinio individualios pažangos 

fiksavimo tobulinimą. 

Metodinėse grupėse aptartas, Metodinėje taryboje apibendrintas konsultacijų 

veiksmingumas individualiai mokinio pažangai (2022-04-25 protokolas Nr. 9). Konsultacijų 

lankomumo lapai ir kovo mėnesį atlikta mokinių apklausa rodo, kad konsultacijas 1–4 klasėse lanko 

92 proc, 5–֪4G klasėse – 73 proc. mokinių. Detaliai analizuoti mokinių signaliniai pusmečių 

vertinimai. Padaryta išvada, kad mokiniai, tikslingai lankantys konsultacijas, neigiamų vertinimų 

pusmečiuose neturi.  

Vaiko gerovės komisijoje individualiai kalbėtasi su mokiniais, turinčiais mokymosi 

sunkumų, siekiama išsiaiškinti problemas ir numatyti tolimesnį veiksmų planą. Mokiniams, 
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turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, švietimo pagalba gimnazijoje buvo teikiama mokant 

lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos. Mokiniams, turintiems kalbos, rašymo, skaitymo 

sutrikimų, buvo teikiama logopedo pagalba.  

2022 m. balandžio mėnesį gimnazijoje buvo atliktas tyrimas „Priežastys, kurios trukdo 

sėkmingam ugdymo (si) procesui”. Tyrime dalyvavo 5–4G klasių mokiniai. Tyrimo metu buvo 

siekiama išsiaiškinti: kas labiausiai mokinius motyvuoja lankyti pamokas (prioritetą dėl pamokų 

lankomumo mokiniai priskyrė draugų įtakai), kas skatina aktyviai dalyvauti pamokose (pagrindiniu 

motyvu mokiniai laiko pamokas, organizuojamas netradicinėse aplinkose). Mokiniai nurodė 

veiksnius, kurie skatina mokymosi motyvaciją (mokiniai išskyrė pozityvią atmosferą klasėje ir 

mokytojo asmenybę), įvertino savo pasitikėjimą mokytojais (82 proc. mokinių labai pasitiki 

mokytojais). Tyrimas atskleidė ir mokinių nepasitenkinimo savo rezultatais priežastis, dėl kurių 

mokiniai nepasiekia geresnių mokymosi rezultatų (pagrindine priežastimi mokiniai įvardija 

negalėjimą susikaupti per pamokas). 66 proc. mokinių yra iš dalies patenkinti savo mokymosi 

rezultatais.  

Siekiant, kad ugdymas(is) vyktų saugioje emocinėje aplinkoje, gimnazijoje veikia Smurto ir 

patyčių prevencijos bei intervencijos aprašas, kuriame pateiktas detalus planas smurto ar patyčių 

atveju, pranešimo apie patyčias forma, patyčių registracijos žurnalas. Gimnazijoje įdiegta „Patyčių 

dėžutė“, kuri leidžia mokiniams anonimiškai ir greitai pranešti apie įtariamas ar įvykusias patyčias. 

2021–2022 m.m. įrašų apie patyčias nėra. 

Gimnazijoje 2021–2022 m.m. vykdomos prevencinės programos: priešmokyklinėje grupėje 

„Zipio draugai”, 1–4 klasėse „Obuolio draugai”, 5–8 klasėse „Paauglystės kryžkelės” ir 1G, 2G, 4G 

klasėse „Raktai į sėkmę”.   

Atliktos apklausos metu išsiaiškinta, kad prevencinių programų įgyvendinimas sumažina 

tabako, alkoholio vartojimą, smurto bei patyčių, nusikalstamumo atvejų. Leidžia mokiniams 

bendrauti ir bendradarbiauti, moko spręsti įvairias gyvenimiškas situacijas, gyventi visuomenėje, 

diskutuoti, pažinti save. Leidžia giliau pažvelgti į įvairias situacijas, problemas, su kuriomis susiduria 

paaugliai, ieško bendrų sprendimo būdų ir kt. (Vaiko gerovės komisijos protokolas 2022-04-25 

Nr.14). 

Mokinių pilietinės savimonės, pilietinių ir socialinių kompetencijų ugdymas. 

2021–2022 m.m. Gimnazijoje organizuoti tradiciniai renginiai: Mokytojų dienos šventė, 

Meninio skaitymo konkursas, Kalėdiniai renginiai (Adventinis rytmetys ir Kalėdų eglutės šventės), 

Kaziuko mugė, Šimtadienis, Paskutinis skambutis.  

2021–2022 mokslo metais vyko  renginiai „Sveikatiados” projektui įgyvendinti: organizuota 

„Linksmųjų pertraukų savaitė”, sportinės varžybos Gimnazijos sporto salėje, aikštyne bei kitose 
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Žygaičių apylinkės erdvėse (Žygaičių UDC, prie Draudenių ežero, Aukštupių, Žygaičių  

girininkijose).  

Gimnazijos bendruomenė dalyvavo patyčių prevencijos akcijose prieš patyčias: Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos akcijoje „Solidarumo bėgimas” ir kitose: „Mano klasė – Svajonių 

miestas“, „Ištiesk pagalbos ranką”  beglobiams gyvūnams paremti, bei „Pagalba žvėreliams ir 

paukšteliams žiemą”. 

Siekiant ugdyti pilietinės savimonės ir socialines kompetencijas, mokiniai skatinti dalyvauti 

įvairiose pilietinėse akcijose, valstybinių švenčių minėjimuose:  Sausio 13-oji, Vasario 16-oji, Kovo 

11-oji, Birželio 14-oji.  

Gimnazijos mokiniai ir mokytojai dalyvavo Respublikiniuose konkursuose (Ekologinis 

konkursas „Žalioji palangė“ ir Europos judumo savaitė).  

Bendradarbiaujant su Žygaičių seniūnijos bibliotekomis, Žygaičių universaliuoju 

daugiafunkciu centru, vyko edukacijos „Kvepiantis muiliukas pataluos“  ir „Siūlai, siūlai susivykit“.  

Gimnazijoje daug dėmesio skirta tarpdalykinei ir įvairių programų integracijai, ugdomas 

mokinių pilietiškumas. Vykdyta įvairi pažintinė, kultūrinė, sportinė veikla: Sporto olimpinės 

žaidynės, karjeros ugdymo diena „Pažinkime kaimyninius rajonus”, etnokultūrinė diena „Atverk 

tautos lobynų skrynią”, STEAM diena.  

Visų dalykų pamokose akcentuotas bendrųjų lietuvių kalbos reikalavimų laikymasis. Atlikta 

mokinių sąsiuvinių patikra ir analizė ( Kalbų, menų ir dorinio ugdymo metodinės grupės protokolas 

2021-12-14 Nr. 5). 

Gimnazijos mokiniams buvo sudarytos sąlygos karjeros kompetencijų plėtotei. Ugdymas 

karjerai buvo įgyvendinamas remiantis  Ugdymo karjerai programa (2014 m. sausio 15 d. įsakymu 

Nr.V-72 „Dėl ugdymo karjerai programos patvirtinimo”). Ugdymo karjerai programa buvo 

integruojama: pradinėse klasėse į pasaulio pažinimo, klasių valandėlių veiklas bei kultūrinę pažintinę 

veiklą; 5-4G klasėse į mokomuosius dalykus, klasės valandėles, kultūrinę pažintinę veiklą. 

Užsiėmimai vyko vadovaujantis gimnazijos ugdymo karjerai programa bei karjeros specialistės 

veiklos planu. Karjeros specialistė organizavo karjeros ugdymo užsiėmimus klasių valandėlių metu: 

mokiniai atliko savęs pažinimo testus (pagal amžių), žiūrėjo ir aptarė filmus apie profesijas. Nuolat 

naujausia informacija karjeros tema mokiniams buvo teikiama per elektroninį TAMO dienyną, 

sukurtas naujas skyrelis gimnazijos interneto svetainėje. Vyko konsultacijos 2G klasės mokiniams 

sudarant individualų ugdymo planą. Abiturientai buvo supažindinti su LAMABPO sistemos 

privalumais. Apie karjeros ugdymo privalumus buvo informuoti ir tėvai. 

Didelę įtaką saugiam emociniam klimatui palaikyti turi socialinių-emocinių ugdymo 

programų „Zipio draugai”, „Obuolio draugai”,  „Įveikiame kartu”, LIONS QEST programų 

„Paauglystės kryžkelės” ir „Raktai į sėkmę” įgyvendinimas. 
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Siekiant įgyvendinti strateginį tikslą – gerinti  ugdymo kokybę, buvo parengtas 2022–2023 

mokslo metų ugdymo planas. Ugdymo planą rengė direktoriaus 2022 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 

V-125 sudaryta darbo grupė. Rengiant ugdymo planą remiamasi brandos egzaminų rezultatais, 

Gimnazijos veiklos įsivertinimo duomenimis, metodinių grupių pasiūlymais, atsižvelgiama į 

gimnazijos lėšas.  

Gimnazijos mokytojai 2021–2022 m.m. ugdymo turinį įgyvendino pagal parengtus ir  

direktoriaus patvirtintus dalykų ilgalaikius planus ir neformaliojo vaikų švietimo, modulių bei 

pasirenkamųjų dalykų programas. Specialiųjų poreikių mokiniai ugdyti pagal mokytojų parengtas 

pritaikytas bendrąsias, individualizuotas ir pritaikytą mokymo namuose programą.  

Mokinių poreikiams tenkinti panaudota 65 proc. bendruosiuose ugdymo planuose skirtų 

valandų (dalykų moduliams, pasirenkamiesiems dalykams, socialinio-emocinio ugdymo programai 

įgyvendinti, laikinosioms mokinių grupėms suformuoti).  

Įgyvendinus iškeltus uždavinius buvo pasiekta: 

1. Pasak 88 proc. 1–4G klasių mokinių pamokų vyrauja mokinių bendradarbiavimas ir 

savivaldus mokymasis.  

2. 100 proc. mokinių įgijo pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. 

3. STEAM veiklos integruotos į ugdymo procesą. 

4. Pritaikyta edukacinė aplinka STEAM veikloms vykdyti. 

5. Įsigyti ir naudoti pamokose ir kitose veiklose skaitmeniniai mokymo (si) įrankiai. 

6.  70 proc. mokytojų teikė individualias ir grupines konsultacijas; 

 

V. 2022–2023 MOKSLO METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Eil. nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo/ 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo forma 

Strateginis tikslas – ugdymo kokybės gerinimas 

Organizuoti kokybišką, personalizuotą ir mokinių mokymosi motyvaciją stiprinantį ugdymo 

procesą. 

1. Mokinio dviejų mokslo 

metų individualios pažangos  

lyginamoji  analizė. 

J. Beitienė 2023 m.  

sausis, birželis 

Pažangos suvestinės 

Pristatymas Mokytojų 

taryboje. 

2. Mokinių mokymosi 

motyvaciją skatinančių 

efektyvių metodų taikymas 

pamokoje. 

J. Beitienė 

Mokytojai 

Per mokslo 

metus. 

Kiekvienas 

mokytojas po 1 

pamoką 

Pamokos stebėjimo 

protokolai. 

Kolegialaus stebėjimo 

protokolai. 

Aptarimas metodinėse 

grupėse, Metodinėje 

taryboje. 
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3. Mokinių saviraiškos 

valandos. 

G. Tamavičienė 

Mokytojai 

Per mokslo 

metus 

Mokinių užimtumas. 

Dalyvavimas akcijose, 

konkursuose, 

projektinėse veiklose. 

4. NMPP, PUPP, VBE, MBE 

rezultatų analizė ir 

taikytinos priemonės 

planuojant ugdymo procesą. 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

2022 m. 

rugsėjis 

Taikomos veiksmingos  

priemonės, metodai 

siekiant geresnių 

mokymo(si) rezultatų.  

5. Kolegialus mokytojų 

bendradarbiavimas. 

Mokytojai 2022 m. 

gruodis, 

2023 m. 

balandis 

Pokalbiai metodinėse 

grupėse, Metodinėje 

taryboje.  

Popietė „Mokytojas - 

mokytojui” 

6. Pamokos uždavinio, 

mokymo(si) metodų ir 

turinio dermė taikant 

personalizuotą ugdymą.  

Mokytojai Per mokslo 

metus 

Pamokų stebėjimo 

protokolai. 

Diskusijos, pokalbiai 

metodinėse grupėse.   

7. Konsultacijų 

veiksmingumas mokymosi 

rezultatams. 

Dalykų mokytojai 2022 m. 

lapkritis, 2023 

m. balandis 

Mokinių apklausa,  

konsultacijų lapai, 

signaliniai pusmečiai, 

VGK posėdžių analizė. 

8. Kryptinga pagalba ir 

įtraukiojo ugdymo 

užtikrinimas įvairių poreikių 

mokiniams. 

G. Tamavičienė 

VGK nariai 

 

2023 m. sausis, 

balandis 

Mokinių poreikių 

įvertinimas. 

Stebėtų pamokų 

protokolai ir apklausų 

rezultatų analizė VGK.  

Rezultatų pristatymas 

Mokytojų tarybos 

posėdyje. 

9. Lankomumo prevencija VGK Per mokslo 

metus 

Individualūs pokalbiai 

su mokiniu, tėvais ir 

gimnazijos vadovais. 

10. Lankomumo stebėjimas. Klasių vadovai 

soc. pedagogė 

Per mokslo 

metus 

Lankomumo ataskaitos. 

Tėvų informavimas. 

Pasirengti  į rezultatus orientuoto atnaujinto pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo turinio 

(toliau- UTA) diegimui. 

10. Pasiruošimas atnaujinto 

ugdymo turinio  

įgyvendinimui. 

J. Beitienė 

UTA komanda 

2022 m. 

rugsėjis 

Atliktas pasirengimo 

diegti atnaujintas 

bendrąsiais programas 

kriterinis vertinimas. 

11. Kvalifikacijos tobulinimo 

poreikio nustatymas. 

Vadovai 

I.Maziliauskienė 

 

2022 m. 

rugsėjis-spalis 

Kvalifikacijos 

tobulinimas pagal 

poreikius. 
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12. Bendradarbiavimas su kitų 

ugdymo įstaigų UTA 

įgyvendinimo ir 

koordinavimo komandomis. 

UTA komanda Per mokslo 

metus 

Metodinė valanda. 

13.  Individualus atnaujintų BP 

nagrinėjimas ir aptarimas 

metodinėse grupėse. 

Metodinių grupių 

pirmininkai. 

Metodinė taryba 

Per mokslo 

metus 

Dalijamasi gerąja 

patirtimi, teikiamas 

grįžtamasis ryšys. 

14.  Kolegialus mokymasis 

ruošiantis UTA diegimui.  

J. Beitienė 2022 m. 

lapkritis 

Diskusijos, pokalbiai 

metodinėse grupėse.  

Kolegialus pamokų 

stebėjimas. 

15. 1–3G klasių mokinių 

tyrimas „Pamokos kokybė ir 

mokinių mokymosi 

motyvacija“. 

Administracija 2022 m. 

gruodis 

Pamokų stebėjimo 

protokolai. 

Rezultatų analizė ir 

teikiamas grįžtamasis 

ryšys Mokytojų 

taryboje. 

16. Skaitmeninių mokymo(si)  

aplinkų EMA ir Eduka 

naudojimas 1-3G klasėse. 

Mokytojai Per mokslo 

metus. 

Ugdymo proceso 

efektyvinimas.  

17. Tyrimas „Skaitmeninio 

ugdymo turinio 

veiksmingumas“. 

Metodinė taryba 2023 m. sausis  Pamokų stebėjimas. 

Apskrito stalo diskusija 

su mokiniais.  

Metodinių grupių 

protokolai. 

Atlikta mokinių ir 

mokytojų apklausa. 

18. Integruotos, atviros 

pamokos. 

Mokytojai Per mokslo 

metus 

 Kolegialus 

bendradarbiavimas. 

Kolegialaus stebėjimo 

protokolai. 

Strateginis tikslas – Gimnazijos aplinkų pritaikymas ir paveikus panaudojimas šiuolaikiniam 

ugdymui(si) 

Plėtoti ugdymo(si) be sienų formas ir būdus. 

19. Patyriminės ir edukacinės 

veiklos, ugdant mokinių 

vertybines nuostatas, 

tautiškumą ir pilietiškumą, 

integracija į ugdymo 

procesą. 

G. Tamavičienė 

J. Beitienė 

Per mokslo 

metus 

Atvirų, integruotų, 

pamokų kitose erdvėse 

lentelės. 

Pamokų stebėjimo 

protokolai. 

Suorganizuotos 

Kultūros paso, Geros 

savijautos programos 

veiklos. 
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20. Metodinis renginys 

„Įtraukusis 

bendradarbiavimas: 

mokytojai-tėvai-mokiniai“ 

Metodinė taryba 2023 m. 

birželis 

Suorganizuotas 

metodinis renginys, 

kuriame dalyvaus 

bendradarbiaujančių 

ugdymo įstaigų tėvų, 

mokytojų, mokinių 

komandos. 

21. Mokinių tautinių ir pilietinių 

vertybių ugdymas 

įgyvendinant  projektus, 

vykdant patyrimines veiklas.  

Administracija ir 

socialiniai partneriai 

Per mokslo 

metus 

Edukacijos, 

išvažiuojamosios ir 

kitose erdvėse  

pamokos, žygiai, 

renginiai, išvykos ir kt. 

22. Tradiciniai gimnazijos 

renginiai. 

Gimnazijos 

bendruomenė 

Per mokslo 

metus 

Renginiai, akcijos, 

žygiai, išvykos ir kt. 

 

VI. ORGANIZACINĖ VEIKLA 

 

Veikla Vykdymo laikas Veiklos pristatymo vieta 

Pasiruošimas 2022–2023 mokslo metams: 

 2022–2023 mokslo metų ugdymo plano 

ypatumai. 

 2022–2023 mokslo metų veiklos plano 

ypatumai. 

2022 m. rugpjūtis Mokytojų tarybos posėdis. 

 

 

 MEDUS įgyvendinimas 2022–2023 mokslo 

metais.  

2022 m. rugsėjis Mokytojų tarybos posėdis. 

NMPP, PUPP, VBE, MBE rezultatų analizė 

ir priemonių rezultatams gerinti numatymas. 

2022 m. rugsėjis Mokytojų tarybos posėdis. 

Mokinių adaptacijos metu taikytų priemonių 

efektyvumas. 

2022 m. spalis 

 

 

 

Tyrimo analizė. 

Veiklų, pamokų stebėjimo 

protokolai. 

Mokytojų tarybos posėdis. 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 

metu pasirinkto rodiklio „Bendradarbiavimas 

su tėvais“ tobulinimo ypatumai.  

2022 m. spalis  Mokytojų tarybos posėdis. 

Veiksmingos pagalbos mokiniui priemonės ir 

metodai. 

2022 m. lapkritis Mokytojų tarybos posėdis. 

Mokymo priemonių poreikis atnaujinamo 

ugdymo turinio kontekste. 

2022 m. lapkritis, 

2023 m. balandis 

Administracija, mokytojai, 

bibliotekininkė. 

Užsakymo derinimas 

administracijos posėdyje. 

Gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos 

ataskaita. 

Gimnazijos 2022 metų finansinės veiklos 

ataskaita. 

2023 m. sausis  Gimnazijos tarybos posėdis. 

Gimnazijos direktoriaus pavaduotojų  2022 

metų veiklos ataskaitos. 

2023 m. sausis Administracijos posėdis. 
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Gimnazijos darbuotojų 2022 metų veiklos  

vertinimas. 

2023 m. sausis Vadovų individualūs pokalbiai su 

darbuotojais.  

Administracijos posėdis 

Ugdymo(si) be sienų formų ir būdų 

pritaikymo įvairių dalykų pamokose analizė. 

2022 m. gruodis 

2023 m. balandis 

Metodinėse grupėse. 

Metodinėje taryboje. 

Mokinių mokymosi rezultatai, mokiniui 

teikiamos pagalbos ir taikytų priemonių 

rezultatams gerinti veiksmingumas. 

2023 m. vasaris, 

gegužė, birželis 

Mokytojų tarybos posėdis. 

2022–2023 mokslo metų Gimnazijos metinio 

veiklos plano uždavinių įgyvendinimo 

aptarimas. 

2023 m. sausis, 

birželis 

Metodinių  grupių pasitarimai. 

Mokytojų tarybos posėdis. 

Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų 

metinės veiklos aptarimas. 

2023 m. sausis, 

birželis 

Vadovų individualūs pokalbiai su 

mokytojais ir pagalbos mokiniui 

specialistais. Administracijos 

posėdyje 

Individuali mokinio pažanga pamokose, 

organizuojant personalizuotą ir mokymosi 

motyvaciją stiprinantį ugdymo procesą. 

2023 m. sausis, 

gegužė 

 Analizė  metodinėse grupėse, 

Metodinėje taryboje. 

Rezultatų pristatymas Mokytojų 

tarybos posėdyje. 

Mokyklos nelankymo priežastys ir pasekmės 

mokymosi rezultatams. 

2023 m. vasaris, 

gegužė 

Mokytojų tarybos posėdis. 

Neformaliojo vaikų švietimo veiklų nauda 

mokiniui, kokybė ir  mokinių pasiekimai. 

2023 m. sausis, 

birželis 

Mokytojų tarybos posėdis. 

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas ugdymo 

turinio atnaujinimo  srityse. 

2023 m. sausis, 

gegužė 

Kvalifikacijos lentelės analizė.  

Pokalbiai su mokytojais. 

Pasidalinimas patirtimi 

metodinėse grupėse,  Metodinėje 

taryboje. 

Mokytojų tarybos posėdis. 

Gerosios patirties sklaida. 2023 m.  vasaris Metodinių grupių protokolai. 

Metodinė taryba. 

Visuotinis tėvų susirinkimas. 2023 m.  vasaris Ugdymo rezultatų aptarimas ir 

kitos aktualijos. 

Mokinio vertinimas ir įsivertinimas 

pamokoje naudojant įvairius metodus. 

2022 m. gruodis 

2023 m. kovas 

 Diskusija metodinėse grupėse.  

Aptarimas metodinėje taryboje. 

Mokytojų tarybos posėdis. 

Pasirengimas UTA diegimui 2023–2024 

m.m. 

2023 m. kovas Mokytojų tarybos posėdis. 

Atvirų durų diena. 2023 m. balandis Mokinių tėvai lankysis 

gimnazijoje, stebės pamokas, 

neformaliojo vaikų švietimo 

užsiėmimus, kitas gimnazijoje 

vykstančias veiklas. 

Gimnazijos ugdymo plano 2023–2024 

mokslo metams kryptys. 

2023 m. gegužė -

birželis 

Ugdymo plano rengimo grupė. 

Mokytojų taryba. 
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Gimnazijos taryba. 

Gimnazijos veiklos plano 2023–2024 mokslo 

metams projekto svarstymas. 

2023 m. birželis -

rugpjūtis 

Veiklos plano rengimo grupė. 

Mokytojų taryba. 

Gimnazijos taryba. 

 

 

VII. LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

Įgyvendinus iškeltus uždavinius bus pasiekta: 

● 100 proc. mokinių įgis pradinį ir  pagrindinį išsilavinimą. 

● Pamokose vyraus personalizuotas ugdymas. 

● 90 proc. mokytojų tobulins kvalifikaciją UTA srityje. 

● 75 proc. mokytojų pamokose naudos šiuolaikinį skaitmeninį turinį.   

VIII. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 Žygaičių gimnazijos veiklos planui įgyvendinti bus skiriamos Tauragės rajono 

savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto specialiosios tikslinės bendrojo ugdymo lėšos, specialios, 

rėmėjų lėšos. 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Gimnazijos veiklos plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojos ugdymui ir ūkiui. 

2. Priežiūrą vykdys gimnazijos direktorius. 

3. Veiklos plano įgyvendinimo vertinimas vykdomas du kartus per mokslo metus. Analizę atlieka 

vadovai, rezultatus pateikia Mokytojų tarybai. 

4. Už plano vykdymą bus atsiskaitoma Gimnazijos tarybai, Mokytojų tarybai ir steigėjui. 

 
______________________________________________ 


