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Trumpa informacija apie mokyklą, mokinių skaičiaus kaitą. Jiezno gimnazija (toliau – 
Gimnazija) 2019–2020 mokslo metus pradėjo turėdama 221 ugdytinį. Ugdytinių skaičius 2019 m. 
gruodžio 31 d. duomenimis nepasikeitė: 166 mokiniai (12 klasių komplektų), 16 priešmokyklinio 
ugdymo grupės vaikų (1 priešmokyklinio ugdymo grupė),  ir 39 Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
(toliau – Skyrius) ugdytiniai (3 grupės). Gimnazijoje ugdytinių skaičius kasmet mažėja:  
 

 
 

Paveikslėlyje pateikiamas kasmetinis ugdytinių skaičius gruodžio 31 d. duomenimis. 2019 
m. Gimnazijoje beveik neliko mokinių iš Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro: mokosi tik 
1. Beveik trečdaliui ugdytinių (31,32 proc.) skiriamas nemokamas maitinimas (skirta 57 moki-
niams). Nežymiai mažėja specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių dalis (2018–2019 m. m. šie mo-
kiniai sudarė 10,88 proc., 2019–2020 m. m. – 9,04 proc.): pagal pritaikytas programas gimnazijoje 
mokosi 11 mokinių, pagal individualizuotas programas – 4 mokiniai. Palyginus su ankstesniais 
mokslo metais, išlieka panašus pavežamų mokinių skaičius – 85 (2018 m. pavežami buvo 83 ug-
dytiniai; 2017 m. – 92 ugdytiniai). Gimnazijoje veikia 1 pailgintos mokymosi dienos grupė, kurią 
lanko 29 pradinių klasių mokiniai. Dirba 58 darbuotojai (2 mažiau nei prieš metus), iš kurių 36 
mokytojai, 4 pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekininkė, 3 administracijos vadovai, vyr. buhal-
terė bei 13 aptarnaujančio personalo darbuotojų. Gimnazija iš viso turi 54,16 etato (vidutiniškai po 
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0,93 etato vienam darbuotojui): apskaičiuota 20,36 etato mokytojams bendrajame ugdyme ir dar 
33,8 etatinių pareigybių yra patvirtinusi Prienų rajono savivaldybės taryba. 

Trumpa informacija apie 2019 metų finansavimą. 2019 m. biudžeto planas įvykdytas. 
Gimnazijos biudžetą sudarė 776229 Eur. Iš jų gimnazijos darbo užmokesčio lėšos buvo 634700 
Eur, mokymo lėšos – 437300 Eur, savivaldybės – 204000 Eur. Socialinio draudimo įmokos sudarė 
10100 Eur, prekėms ir paslaugoms buvo panaudota 109552 Eur. Iš jų mitybai – 16460 Eur, medi-
kamentams – 175 Eur, ryšių paslaugoms – 897 Eur, transporto išlaikymui – 16500 Eur, aprangai ir 
patalynei – 276 Eur, komunalinėms paslaugoms – 54700 Eur, kitoms paslaugos ir kitoms prekėms 
- 13778 Eur, socialinei paramai pinigais – 20477 Eur, ilgalaikio turto įsigijimui – 1995 Eur, kvali-
fikacijos kėlimui – 1763 Eur, informacinėms technologijoms – 3687 Eur, reprezentacinės išlaidos 
– 107 Eur, darbdavių soc. paramai – 1400 Eur. 

Už suteiktas švietimo įstaigos paslaugas 2019 m. surinkta 17528  Eur.  2019 m. buvo nu-
pirkta mokymo priemonių už 3775 Eur ir vadovėlių už 756 Eur.   

Per 2019 m. gauta 989,07 Eur parama iš fizinių asmenų ir 88 Eur iš juridinių asmenų (UAB 
„Euro automatai“).  

Trumpa informacija apie 2019 mokinių pasiekimų rezultatus. Bendras visų Gimnazijos 
mokinių metinis pažangumas nežymiai pakilo – 1,31 proc. (žymiausiai (7,16 proc.) pakilo 5-8 kla-
sių  koncentre). 

Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) 2019 m. rezultatai pateikiami pagal 
vidurkių palyginimą su NMPP dalyvavusiomis mokyklomis: 
 

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime (PUPP) dalyvavo 23 gimnazijos II klasės moki-
niai. Abiejų PUPP rezultatai aukštesni už Gimnazijos praeitų metų rezultatus: lietuvių kalbos ir 
literatūros – 1,01 balo, matematikos – 1,57 balo.  

Lyginant 2019 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatus su praeitų mokslo metų rezulta-
tais, tik geografijos VBE balai yra aukštesni. 

Klasė 2 klasė 4 klasė 6 klasė 

Klasės 
vidurkis 

Skirtumas 
pagal NMPP 
dalyvavusias 

mokyklas 

Klasės 
vidurkis 

Skirtumas 
pagal NMPP 
dalyvavusias 

mokyklas 

Klasės 
vidurkis 

Skirtumas 
pagal NMPP 
dalyvavusias 

mokyklas 
Matematika 72,6 -5,1 55,0 -0,7 41,7 -0,9 
Skaitymas 72,9 -9,3 54,3 +3 53,2 +1,4 
Rašymas (teksto 
kūrimas) 

74,7 +0,1 51,0 -4,4 44,6 +2,3 

Rašymas (kalbos 
sandaros pažini-
mas) 

74,3 -4,9 - - - - 

Pasaulio pažini-
mas 

- - 60,8 +13,7 - - 

 
I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO, METINIO VEIKLOS PLANO BEI PRIEMONIŲ MOKINIŲ PA-
SIEKIMAMS GERINTI ĮGYVENDINIMAS 

 
(Trumpai aptariama švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir pateikiami 

svariausi rezultatai bei rodikliai, priemonės mokinių pasiekimams gerinti bei jų rezultatai) 
Strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei 

rodikliai.  Jiezno gimnazijos 2016–2018 m. strateginio plano pažangos rodiklių galutinį vertinimą 
sudaryta grupė atliko ir pristatė 2019-02-04 Mokytojų tarybos posėdyje ir 2019-02-06 Gimnazijos 
tarybos posėdyje. Įvertinus per strateginį laikotarpį pažangos rodiklius, nustatyta, kad pavyko pa-
siekti 81,3 proc. (26 rodikliai) visų rodiklių planuotą pasiekimų lygmenį, 18,7 proc. – pasiekta iš 
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dalies (6 rodikliai), nė vienas rodiklis nebuvo įvertintas „nepasiekta“ (iš 32 pažangos rodiklių). At-
sižvelgiant į strateginio plano daugumos pažangos rodiklių planuotą pasiekimų lygmenį „pasiekta“ 
arba „iš dalies pasiekta“, strateginio plano įgyvendinimas minėtų tarybų posėdžiuose buvo vertina-
mas „labai gerai“. Jiezno gimnazijos 2019–2021 m. strateginiame plane numatytos trys strateginės 
kryptys (tikslai): 1. Užtikrinti saugios ir šiuolaikiškos ugdymo(si) aplinkos tvarumą, kuri tenkintų 
Gimnazijos bendruomenės poreikius; 2. Drąsinti kiekvieno bendruomenės nario augimą ir sėkmę, 
kuriant savitą veiklos ritmą; 3. Keisti pedagogų metodinio bendradarbiavimo praktikas, palaikant 
dalijimąsi intelektualiniais resursais bei patirtimi. Po vienerių metų strategijos įgyvendinimo laiko-
tarpio pažangos rodiklių vertinimui atlikti sudarytos darbo grupės, kurios pagal turimus duomenis 
(2019 m. plačiojo įsivertinimo ataskaitą, giluminio vertinimo sričių išvadas, tėvų, mokinių klausi-
mynų duomenis IQES online sistemoje, surinktus tikslingai Mokyklos pažangos anketai pildyti bei 
kitais būdais rinktus Gimnazijos bendruomenės nuomonę iliustruojančius įvertinimus) nuo 2020 m. 
sausio 2 d. pradėjo rodiklių vertinimą ir apibendrintas išvadas pristatys 2020 m. vasario mėnesį Mo-
kytojų tarybos posėdyje.  

Prienų r. Jiezno gimnazijos 2018–2019 mokslo metų veiklos plano išsami įgyvendinimo ana-
lizė pateikiama Prienų r. Jiezno gimnazijos 2019–2020 mokslo metų veiklos plane (http://jieznogim-
nazija.lt/wp-content/uploads/2019/12/Veiklos-planas_2019_2020_%C4%AESAKYMUI.pdf)   6-19 
psl. Mokytojų tarybos nuomone, 2018–2019 m.m. veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas verti-
namas labai gerai. Prienų r. Jiezno gimnazijos 2019–2020 mokslo metų veiklos plane fiksuojami du 
Gimnazijos bendruomenės susitarimai dėl veiklos tikslų: 1. Gerinti mokinių pasiekimus, taikant i-
novatyvias bei socialines ir emocines ugdymosi praktikas; 2. Puoselėti gimnazijos vertybes, taikant 
vis pažangesnes profesinio dialogo bei mokinių savivaldos formas. Abiejų tikslų išsikeltų uždavinių 
sėkmingumas ir priemonių kokybė bei veiksmingumas bus matuojamas, kaip ir kasmet, atliekant 
tarpinę analizę Mokytojų tarybos posėdyje 2020 m. vasario mėn. ir galutinę analizę Mokytojų tary-
bos ir Gimnazijos tarybos posėdžiuose 2020 m. birželio mėn.  

Priemonės  mokinių pasiekimams gerinti bei jų rezultatai. Mokinių pasiekimams gerinti 
Gimnazijoje yra priimti bendri susitarimai. Jie užfiksuoti Prienų r. Jiezno gimnazijos mokinių mo-
kymosi pasiekimų gerinimo plane 2018–2019 mokslo metams, patvirtintame 2018 m. rugpjūčio 31 
d. direktoriaus įsakymu Nr. (1.3.)-V1-237. Šio plano efektyvumas buvo aptartas 2019 m. vasario 4 
d. Mokytojų tarybos posėdyje (protokolas Nr. 1). Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Mazuro-
nienė posėdyje pristatė mokinių per IQES online platformą atlikto klausimyno apie taikomų moky-
mosi gerinimo priemonių efektyvumą rezultatus, išryškino aukščiausių ir žemiausių verčių priemo-
nes. Pagal pateiktas išvadas, priimti konkretūs susitarimai: 1. Kas antrą mėnesį organizuoti toje pa-
čioje klasėje dirbančių mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų susirinkimus; 2. Pagal sudarytus 
grafikus vesti refleksinius ugdytinių, jų tėvų ir klasių auklėtojų pokalbius (pagal Prienų rajono savi-
valdybės lyderystės plėtros modelį). Šiais susitarimais 2019 m. vasario 7 d. direktoriaus įsakymu Nr. 
(1.3.)-V1-49 papildytas minėtas pasiekimų gerinimo planas. Atkakliai siekiant padaryti proveržį re-
zultatuose, visus 2019 m. administracija nuosekliai organizavo toje pačioje klasėje dirbančių moky-
tojų ir pagalbos mokiniui specialistų susirinkimus, kuriuose aptariamos mokinių ugdymosi ar lanko-
mumo problemos ir priimami konkretūs susitarimai, susitariama dėl atsakomybių už juos. Didelė 
dalis atsakomybės buvo priskirta Gimnazijos projekto ,,Pagauk pamoką“ valdymo komandai: ji kas 
mėnesį atliko mokinių pamokų nelankymo rodiklių stebėseną, priežasčių analizę, nusimatė konkre-
čius veiksmus, juos įgyvendino. Ryškiausias visų taikytų priemonių poveikio rezultatas – ženkliai 
sumažintas mokinių praleidžiamų pamokų skaičius. Lyginant pastarųjų 2 metų laikotarpį, 36,6 proc. 
sumažėjo nepateisintų pamokų skaičius vienam mokiniui: 5-8 klasių koncentre nepateisintų pamokų 
skaičius, tenkantis vienam mokiniui, sumažintas 43,56 proc., o gimnazijos I-IV kl. koncentre – 29,64 
proc.  

Prienų r., Jiezno gimnazijos mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo planas 2019–2020 
mokslo metams Mokytojų taryboje rengtas 2019 m. spalio 22 d. (protokolo Nr. 10). Jo efektyvumo 
stebėsena numatyta vykdyti 2020 m. vasario mėn. 

 
 

http://jieznogimnazija.lt/wp-content/uploads/2019/12/Veiklos-planas_2019_2020_%C4%AESAKYMUI.pdf
http://jieznogimnazija.lt/wp-content/uploads/2019/12/Veiklos-planas_2019_2020_%C4%AESAKYMUI.pdf
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II SKYRIUS 
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 
Metų užduotys 
(toliau – užduo-

tys) 

Siektini rezulta-
tai 

Rezultatų vertinimo rodik-
liai (kuriais vadovaujantis 
vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1. Užtikrinti 
geresnius moki-
nių pasiekimus ir 
mokymo(si) ko-
kybę, įgalinant 
mokytojus orga-
nizuoti daugiau 
šiuolaikiškų pa-
mokų ir/ar 
veiklų. 

1.1.1. Bus ku-
riamas ir iš-
bandomas nau-
jas ugdymo tu-
rinys. 

1.1.1.1. Gimnazijos ko-
manda, vadovaujama di-
rektorės, dalyvaus vi-
suose organizuotuose 
respublikinio projekto 
„Informatika pradiniame 
ugdyme“ mokymuose 
mokykloms ir įsitrauks į 
kūrimo ir išbandymo 
veiklas pagal pasirengtą 
planą. Bent vieną kartą 
per 2019 m. sukurtais ir 
išbandytais integruoto 
informatikos mokymo 
veiklų pavyzdžiais daly-
sis patirtimi su rajono ar 
respublikos mokytojais. 

Sudaryta Gimnazijos komanda 
pagal pasirengtą planą įsitraukė į 
projekto kūrimo ir išbandymo 
veiklas. 2019 m. kovo 6 d. Gim-
nazijoje įvykusiame informatikos 
mokytojų metodinio būrelio pasi-
tarime N. Zujienė, L. Arbačiaus-
kienė ir D. Acuvienė pristatė pa-
tirtį „Informacinių technologijų 
integravimas į pradinį ugdymą“. 
(https://spt.prienai.lm.lt/wp-con-
tent/uploads/2019-03-06-Inf.pdf). 
Sukurtais ir išbandytais integ-
ruoto informatikos mokymo 
veiklų pavyzdžiais projekto ko-
manda dalijasi Gimnazijos svetai-
nėje  (http://jieznogimnazija.lt/in-
formatika-pradiniame-ugdyme/). 
Veiklos „Virtualaus pasaulio kū-
rimas“ aprašymas skelbiamas 
https://www.upc.smm.lt/projek-
tai/infoprad/veiklos2.php 

1.1.1.2. Gimnazijos ko-
manda, vadovaujama di-
rektorės, išbandys „In-
tegralaus gamtos 
mokslų kurso 5-8 kla-
sėms“ programą. Bent 
vieną kartą per 2019 m. 
internetinėje projekto 
erdvėje dalysis plana-
vimo pavyzdžiais bei 
bent 2 išbandytų veiklų 
aprašymais.  

Sudaryta Gimnazijos komanda  
(N. Zujienė, V. Mekionytė,  
V. Jančiauskienė) tariasi dėl 
programos išbandymo. 2018–
2019 mokslo metais programa 
buvo išbandoma tik 5 klasėje, 
2019–2020 mokslo metais – 5 ir 
6 kl.  Gimnazijos komanda inter-
netinėje projekto erdvėje 
http://gamta5-
8.lfma.eu/mod/folder/view.php?i
d=1328 2019 m. paskelbė 5 kla-
sės ilgalaikį gamtos mokslų kurso 
metinį planą bei parengė ir pas-
kelbė sėkmingiausias projekto 
veiklas.   

1.1.2. Bus pa-
rengtas ir įgy-
vendinamas il-
galaikis gamta-
mokslinio ug-

1.1.2. Bus suburta pro-
jekto komanda, suside-
danti iš pradinio ug-
dymo bei gamtos 
mokslų srities mokytojų, 
siekianti Gimnazijoje 
kurti ugdymo strategiją, 

Suburta projekto komanda, pa-
rengtas ir 2019 m. balandžio 2 d. 
direktoriaus įsakymu Nr. (1.3.)-
V1-117 patvirtintas ilgalaikio 
gamtamokslinio ugdymo projekto 
„Mūsų atradimai“ planas. Iki 

https://spt.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/2019-03-06-Inf.pdf
https://spt.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/2019-03-06-Inf.pdf
http://jieznogimnazija.lt/informatika-pradiniame-ugdyme/
http://jieznogimnazija.lt/informatika-pradiniame-ugdyme/
https://www.upc.smm.lt/projektai/infoprad/veiklos2.php
https://www.upc.smm.lt/projektai/infoprad/veiklos2.php
http://gamta5-8.lfma.eu/mod/folder/view.php?id=1328
http://gamta5-8.lfma.eu/mod/folder/view.php?id=1328
http://gamta5-8.lfma.eu/mod/folder/view.php?id=1328
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dymo projek-
tas ,,Mūsų at-
radimai“. 

kaip didinti mokinių sa-
varankiškumą planuo-
jant ir atliekant stebėji-
mus bei bandymus. Iki 
2019 m. kovo 1 d. pa-
rengtas ilgalaikio pro-
jekto planas. Iki 2019 
m. gruodžio 31 d. įgy-
vendinama bent 75 proc. 
suplanuotų 2019 m. 
veiklų. 

2019 m. gruodžio 31 d. įgyven-
dinta 90 proc. suplanuotų veiklų. 
Susitarta dėl vienos neįgyvendin-
tos veiklos formos: nutarta Jau-
nojo mokslininko užrašinę pildyti 
Gimnazijos svetainėje (vesti vyk-
dytų projekto veiklų met-
raštį).  Parengtas ir patvirtintas 
(2019 m. spalio 15 d. direktoriaus 
įsakymas Nr. (1.3.)-V1-262) pro-
jekto aprašas, suplanuotas pro-
jekto ilgalaikis įgyvendinimas iki 
2021 m. birželio mėn.   

1.2. Inicijuoti 
pedagogų profe-
sinį dialogą, ieš-
kant veiklų bei 
formų įvairovės. 

1.2.1. Bus su-
darytos sąly-
gos mokyto-
jams mokytis 
vieniems iš 
kitų, stebint ir 
vedant atviras 
pamokas. 

1.2.1.1. Gimnazijoje pa-
gal susitarimus dėl ko-
kybiškos pamokos krite-
rijų bus parengta ir iki 
2019 m. vasario 28 d. 
direktoriaus įsakymu 
patvirtinta pamokos ste-
bėjimo forma. 

Gimnazijoje metodinėse grupėse 
buvo susitarta dėl kokybiškos pa-
mokos kriterijų, parengtas ir 2019 
m. vasario 20 d. direktoriaus įsa-
kymu Nr. (1.3.)-V1-65 patvirtin-
tas pamokos stebėjimo protoko-
las. 

1.2.1.2. Parengtas mo-
kytojų projekto „Kvie-
čiu į pamoką“ atvirų pa-
mokų vedimo tvarkaraš-
tis iki 2019 m. kovo 15 
d. 

2019 m. kovo 31 d. parengtas 
mokytojų projekto „Kviečiu į pa-
moką“ atvirų pamokų vedimo 
tvarkaraštis. Įgyvendinant Eras-
mus+ programos 1 pagrindinio 
veiksmo bendrojo ugdymo mobi-
lumo projektą Nr. 2018-1-LT01-
KA101-046 „Novatoriškų ug-
dymo(si) praktikų taikymas geri-
nant mokinių mokymosi pasieki-
mus“, pamokos studijos metodu 
per 2019 m. vesta 10 pamokų. 

1.2.1.3. Per metus 80 
proc. mokytojų ves bent 
po vieną atvirą pamoką 
kolegoms. Ne mažiau 
kaip 50 proc. mokyklos 
mokytojų stebės kolegų 
atviras pamokas. 

Per 2019 metus Gimnazijoje pra-
vesta 10 atvirų ir 14 integruotų 
dviejų ar daugiau pedagogų ve-
damų  pamokų. Per metus tokias 
pamokas vedė apie 63 proc. mo-
kytojų. 56 proc. mokyklos moky-
tojų stebėjo kolegų atviras pamo-
kas. 2019 m. spalio 3 d. Peleko-
nyse lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė B. Dičkuvienė 
vedė  „Smetoniškas pamokas“, 
skirta Jiezno kraštiečio profeso-
riaus Antano Klimo 95-osioms 
gimimo metinėms. Į šias pamokas 
buvo kviečiami rajono mokyklų 
mokiniai ir mokytojai (http://kvit-
rina.lt/1928-ieji-pamoka-peleko-
niu-mokykloje/).  

http://kvitrina.lt/1928-ieji-pamoka-pelekoniu-mokykloje/
http://kvitrina.lt/1928-ieji-pamoka-pelekoniu-mokykloje/
http://kvitrina.lt/1928-ieji-pamoka-pelekoniu-mokykloje/
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1.2.1.4. Parengta ir Mo-
kytojų taryboje iki 2019 
m. rugpjūčio 31 d. pris-
tatyta pažyma apie pra-
vestas atviras pamokas. 
Po tarpusavio pamokų 
stebėjimo priimtas bent 
vienas konkretus susita-
rimas dėl pamokos ko-
kybės gerinimo. 

Parengta ir Mokytojų taryboje 
2020 m. sausio 16 d. pristatyta 
pažyma apie 2019 m. stebėtų pa-
mokų kokybę. Priimtas susitari-
mas pažymoje pateiktas išvadas ir 
rekomendacijas naudoti Prienų r. 
Jiezno gimnazijos mokinių moky-
mosi pasiekimų gerinimo plano 
2019–2020 mokslo metams, pat-
virtinto 2019 m. spalio 25 d. di-
rektoriaus įsakymu Nr. (1.3.)-V1-
275, konkretinimui ir tikslinimui.  

1.2.2. Bus 
suorganizuota 
Gimnazijos 
mokytojų 
gerosios patir-
ties konferen-
cija. 

1.2.2.1. Gimnazijoje iki 
2019 m. birželio 30 d. 
suorganizuota vidaus 
konferencija „Augu ir 
auginu: šiuolaikinė pa-
moka sėkmės link“, ku-
rioje mokytojai pasida-
lins kokybiško ug-
dymo(si) idėjomis ir 
sėkmės istorijomis. 

2019 m. balandžio 24 d. konfe-
rencijoje „Gera mokykla kiekvie-
nam. Susitelkime!” Prienų rajono 
savivaldybės ugdymo įstaigų pe-
dagogams moderuotas diskusijų 
grupės „Mokytojo poveikis moki-
niui, siekiant ugdymosi sėkmės“ 
darbas. Gimnazijoje 2019 m. ba-
landžio 25 d. suorganizuota vi-
daus konferencija „Augu ir au-
ginu: šiuolaikinė pamoka sėkmės 
link“, kurioje pedagogai ir pagal-
bos mokiniui specialistai  pasida-
lino gerosios darbo patirties pra-
nešimais.  

1.2.2.2. Ne mažiau kaip 
5 pedagogai parengs ir 
skaitys pranešimus kon-
ferencijoje „Augu ir au-
ginu: šiuolaikinė pa-
moka sėkmės link“. 

Konferencijoje ,,Augu ir auginu” 
pranešimus rengė ir skaitė  11 
Gimnazijos pedagogų ir dvi 
kviestinės lektorės.  2019 m. va-
sario 20 d. Gimnazijoje buvo or-
ganizuojama pradinių klasių mo-
kytojų metodinė diena „Kolega – 
kolegai. Įtraukiantys metodai kri-
tinio mąstymo ugdymui“ (51 da-
lyvis), kurioje pranešimus skaitė 
visos 4 pradinio ugdymo mokyto-
jos (https://spt.prienai.lm.lt/wp-
content/uploads/Pa%C5%BE-
yma-d%C4%97l-skai-
tyt%C5%B3-
prane%C5%A1im%C5%B3-
2019-02-20.pdf). 2019 m. balan-
džio 17 d. socialinių pedagogų 
metodinio būrelio pasitarime 2 
pranešimus skaitė soc. pedagogės 
R. Valatkaitė ir D. Mazuronienė. 
2019 m. gruodžio 12 d. Gimnazi-
joje buvo organizuotas rajono lo-
gopedų ir specialiųjų pedagogų 
pasitarimas. Jame gerąją patirtį 

https://spt.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/Pa%C5%BEyma-d%C4%97l-skaityt%C5%B3-prane%C5%A1im%C5%B3-2019-02-20.pdf
https://spt.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/Pa%C5%BEyma-d%C4%97l-skaityt%C5%B3-prane%C5%A1im%C5%B3-2019-02-20.pdf
https://spt.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/Pa%C5%BEyma-d%C4%97l-skaityt%C5%B3-prane%C5%A1im%C5%B3-2019-02-20.pdf
https://spt.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/Pa%C5%BEyma-d%C4%97l-skaityt%C5%B3-prane%C5%A1im%C5%B3-2019-02-20.pdf
https://spt.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/Pa%C5%BEyma-d%C4%97l-skaityt%C5%B3-prane%C5%A1im%C5%B3-2019-02-20.pdf
https://spt.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/Pa%C5%BEyma-d%C4%97l-skaityt%C5%B3-prane%C5%A1im%C5%B3-2019-02-20.pdf
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pristatė (pranešimus skaitė) logo-
pedė R. Plentienė ir psichologė  
E. Tiščenkienė. 

1.2.3. Bus iš-
bandytos nau-
jos profesinio 
dialogo for-
mos. 

1.2.3.1. Mokytojams per 
mokslo metus bus suor-
ganizuota bent 1 kultū-
rinė ir 1 kvalifikacinė iš-
vyka. Suorganizuotas 1 
išvažiuojamasis Moky-
tojų tarybos posėdis mo-
kyklos darbams aptarti 
ir veikloms planuoti. 

2019 m. mokytojams  buvo suor-
ganizuotos 4 kultūrinės išvykos į: 
Dieveniškių istorinį regioninį 
parką – Norviliškių pilį (2019-04-
23); Trakus (2019-06-20); Alytų 
(2019-09-30), Prienų krašto mu-
ziejų ir Birštono apžvalgos bokštą 
(2019-10-04). 2020 m. sausio 10 
d. buvo suorganizuota Priešmo-
kyklinio ir pradinio ugdymo mo-
kytojų metodinės grupės kvalifi-
kacinė išvyka į Alytaus Sena-
miesčio pradinę mokyklą.  

1.2.3.2. Parengta apk-
lausa mokytojams dėl 
tinkamiausių bendra-
vimo ir bendradarbia-
vimo formų (mokytojų 
tyrimas apie Gimnazijos 
mikroklimatą) ir jos re-
zultatai pristatyti Moky-
tojų tarybos posėdyje iki 
2019 m. gruodžio 31 d. 
Priimtas bent vienas 
konkretus susitarimas 
dėl mokytojų kolektyvo 
mikroklimato gerinimo. 

Atlikta mokytojų apklausa apie 
mokyklos mikroklimatą (IQES 
M02 instrumentas). Jos rezultatai 
pristatyti 2020 m. sausio 16 d. 
Mokytojų tarybos posėdyje. 
Dėl  mokytojų kolektyvo mikrok-
limato gerinimo priimti tokie su-
sitarimai: pedagogams ar visiems 
darbuotojams sąmoningai įsit-
raukti į kultūrinius, pažintinius, 
saviraiškos renginius,  kuriuos or-
ganizuos nuolat besikeičianti  3-4 
darbuotojų komanda 4-5 kartus 
per metus.  

1.2.4. Pedago-
gai įsitrauks į 
sprendimų dėl 
Gimnazijos 
veiklos tobuli-
nimo priė-
mimą. 

1.2.4.1. Kuriant strate-
ginį veiklos planą, daly-
vaus beveik visi (ne ma-
žiau kaip 90 proc.) Gim-
nazijos pedagogai. 

Į strateginio veiklos plano ren-
gimą įsitraukė visi pedagogai 
(2019-03-19 Mokytojų tarybos 
protokolas Nr. 2) ir beveik visi 
nepedagoginiai darbuotojai. 

1.2.4.2. Iki 2019 m. 
gruodžio 31 d. iš anksto 
susitartu konkrečiu laiku 
organizuojamos ne ma-
žiau kaip 2 mokytojų 
diskusijos (pasitarimai), 
kuriose aptariamos 
Gimnazijoje iškylančios 
problemos ir jų spren-
dimo galimybės.   

Vyko susirinkimai Gimnazijoje 
iškylančioms problemoms 
spręsti: dėl mokinių uniformų dė-
vėjimo (sausis-kovas), dėl pasi-
rengimo patobulintam etatiniam 
apmokėjimui (rugpjūtis). Visus 
metus kiekvienos savaitės antra-
dieniais buvo organizuojami mo-
kytojų informaciniai pasitarimai. 
Nuo 2019 m. rugsėjo mėn. pra-
dėta kiekvienos savaitės antradie-
niais organizuoti pasitarimus ne-
pedagoginiams darbuotojams. 

1.3. Telkti bend-
ruomenę kurti 
šiuolaikišką, mo-

1.3.1. Sukurtos 
naujos ar at-

1.3.1.1. Iki 2019 m. 
kovo 15 d. įrengtas in-
formatikos ir gamtos 

Iki 2019 m. kovo 15 d. buvo į-
rengtas informatikos ir gamtos 
mokslų kabinetas 1-4 kl. moki-
niams su 5 kompiuterizuotomis 
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tyvuojančią, sau-
gią, sveiką, jau-
kią ugdymo(si) 
aplinką. 

naujintos ug-
dymo(si) erd-
vės. 

mokslų kabinetas pradi-
nio ugdymo koncentro 
mokiniams su bent 5 
kompiuterizuotomis 
darbo vietomis. 

darbo vietomis. 2019 m. rugpjū-
čio mėnesį kabinetas papildytas 
dar 6 naujomis darbo vietomis. 

1.3.1.2. Iki 2019 m. 
gruodžio 31 d. atnau-
jinta 1 kompiuterizuota 
mokytojo darbo vieta, į-
sigytas 1 kompiuterinis 
projektorius. 

Iki 2019 m. rugsėjo 1 d. atnau-
jinta 3 kompiuterizuotos moky-
tojų darbo vietos (27, 29, 49 
kab.). Nacionalinė švietimo agen-
tūra Gimnazijai, kaip projekto 
„Informatika pradiniame ug-
dyme“ dalyvei, skyrė 2 didesnio 
ryškumo projektorius (PJ2).  

1.3.1.3. Atnaujinta (iš-
dažyta) bent 1 Gimnazi-
jos erdvė iki 2019 m. 
rugpjūčio 15 d. 

Vasario-kovo mėnesiais įrengtas 
gamtos mokslų ir informatikos 
ugdymo kabinetas pradinių klasių 
mokiniams. Rugpjūčio mėnesį at-
liktas aktų salės ir mokyklos 
antro aukšto koridoriaus bei laip-
tinių remontas. 

1.3.2. Pamo-
kose ir kt. 
veiklose bus 
naudojamos 
mokytojų ir 
mokinių kurtos 
priemonės. 

1.3.2.1. Mokytojai pa-
rengia ir metodinėse 
grupėse ar Metodinėje 
taryboje aprobuoja bent 
5 mokomąsias priemo-
nes. 

Nacionaliniame švietimo aktua-
lijų renginyje – metodų mugėje 
,,Žaidimų vaivorykštė 2019“ 
vyko visos Lietuvos pedagogų 
sukurtų metodinių priemonių pa-
roda. Tarp geriausių darbų pateko 
ir II-ąja vieta nominuota Gimna-
zijos mokytojų metodininkių  
A. Jusienės ir V. Mekionytės 
kurta priemonė ,,Fizikos formulės 
kitaip“. Rajono logopedų ir spe-
cialiųjų pedagogų metodinio bū-
relio pasitarime 2019 m. kovo 28 
d. buvo pristatytos, aptartos ir 
patvirtintos 5 spec. pedagogės 
R.Plentienės parengtos priemonės 
(https://spt.prienai.lm.lt/wp-con-
tent/uploads/2019-03-28-Logo-
ped%C5%B3-prie-
mon%C4%97s.pdf) 
Gimnazijos metodinėse grupėse 
aprobuotos šių mokomųjų dalykų 
metodinės priemonės: istorijos 
(1), muzikos (1), fizinio ugdymo 
(1), pradinio ugdymo (7). 

1.3.2.2. Per metus mo-
kytojai parengia ir įgy-
vendina bent 1 projektą 
aplinkų bendrakūrai. 

Gimnazijos II aukšte parodos ga-
lerijoje „Pelėda“ nuo 2019 m. 
sausio surengta  gimnazijos II-IV 
klasių mokinių dailės darbų pa-
roda „Mandala“, nuo rugsėjo – 
paroda „Gėlių žiedai“. Nuo 2019 

https://spt.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/2019-03-28-Logoped%C5%B3-priemon%C4%97s.pdf
https://spt.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/2019-03-28-Logoped%C5%B3-priemon%C4%97s.pdf
https://spt.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/2019-03-28-Logoped%C5%B3-priemon%C4%97s.pdf
https://spt.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/2019-03-28-Logoped%C5%B3-priemon%C4%97s.pdf
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m. gegužės mėnesio organizuo-
jama ir periodiškai atnaujinama 
keramikos darbų paroda (I a. sie-
ninė ekspozicija). Įgyvendintas 
integruotas dailės ir fizikos pro-
jektas ,,Fizikos formulės kitaip” 
aplinkų bendrakūrai (erdvė prie 
fizikos kabineto). Darbuotojų ko-
manda iki 2019 m. rugsėjo mėn. 
įrengė poilsio kambarį moki-
niams.  

1.3.3. Bus die-
giama Olweus 
programos ko-
kybės užtikri-
nimo sistema 
(OPKUS) 

1.3.3.1. Iki 2019 m. ge-
gužės 15 d. pasirašyta 
sutartis su SPPC ir pagal 
ją Gimnazijoje sistemin-
gai vykdomos patyčių 
prevencijos priemonės. 

2019 m. kovo 4 d. pasirašyta 
Olweus programos kokybės už-
tikrinimo sistemos diegimo mo-
kykloje sutartis Nr. ESF3-4. Pa-
gal ją Gimnazijoje sistemingai 
vykdomos patyčių prevencijos 
priemonės. 

1.3.3.2. Iki 2019 m. 
lapkričio 30 d. atlikta in-
ternetinė mokinių apk-
lausa, siekiant stebėti 
patyčių lygio ir ypatumų 
kaitą Gimnazijoje. 

Internetinė mokinių apklausa, sie-
kiant stebėti patyčių lygio ir ypa-
tumų kaitą, Gimnazijoje vykdyta 
2019 m. lapkričio 25-29 d. (2019 
m. lapkričio 22 d. direktoriaus į-
sakymas Nr. (1.3.)-V1-298) 

1.3.3.3. Pagerinti 
Olweus programos įgy-
vendinimo laikotarpiu 
pasiektus patyčių masto 
rezultatus (įgyvendi-
nimo laikotarpiu patyčių 
sumažėjo nuo 19,3 proc. 
sumažėjo iki 13,8 
proc.). 

Ženkliai pagerinti patyčių masto 
rezultatai, pasiekti Olweus prog-
ramos įgyvendinimo laikotarpiu:  
2017 m. – 19,3 proc.,  
2018 m. – 13,8 proc., 
2019 m. – 4,8 proc.  

1.3.4. Bus ple-
čiamos vaizdo 
stebėjimo vie-
tos. 

1.3.4. Išplėstas vaizdo 
stebėjimas (iki 2019 m. 
gruodžio 31 d. įrengta 1 
nauja vaizdo stebėjimo 
vieta arba vidaus patal-
pose, arba mo-
kykliniame autobuse). 

Per 2019 m. išplėstas vaizdo ste-
bėjimas 4 vietose: įrengtas moki-
nių poilsio kambaryje (1 kamera), 
Gimnazijos 3 aukšte (2 kameros) 
ir 1 aukšte (1 kamera).  

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

Užduotys Priežastys, rizikos  
2.1.                             - - 

 
3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 
 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 
3.1. Įgyvendinti Lietu-
vos Respublikos vals-
tybės ir savivaldybių 
įstaigų darbuotojų ir 

Inicijuoti pasitarimai su Darbo taryba dėl pasirengimo patobulintam eta-
tiniam apmokėjimui. Pedagogams pristatyti apmokėjimo pokyčiai, teiktos 
individualios ir grupinės konsultacijos, parengti pranešimai dėl darbo są-
lygų pasikeitimų nuo 2019-09-01. Atnaujintos pedagoginių darbuotojų 
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komisijos narių darbo 
apmokėjimo įstatymo 
pakeitimai nuo 2019-
09-01. 

darbo sutartys. Dėl įstatymo pakeitimų inicijavau  Prienų r. Jiezno gim-
nazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašo pakeitimus. Pa-
keistas ir 2019 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. (1.3.)-V1-198 
patvirtintas Aprašo priedas „Prienų r. Jiezno gimnazijos mokytojų darbo 
laiko struktūra ir nekontaktinėms valandoms priskiriamų konkrečių 
veiklų sąrašas“.  

3.2. Gimnazijoje suak-
tyvintas platesnis ir gi-
lesnis STEAM dalykų 
(gamtos mokslų, tech-
nologijų, informacinių 
technologijų, inžineri-
jos, menų/dizaino, ma-
tematikos) ugdymas.  
  

2019 m. vasario mėn. buvo sutelkta mokytojų komanda, kuri užpildė pri-
sijungimo prie STEAM tinklo anketą ir motyvacinį laišką. Gimnazija yra 
atrinkta kandidate į STEAM tinklo narius (https://duomenys.ugdome.lt/?/tink-
lai/steam/med=38/682). Gimnazijoje STEAM veiklos pradėtos nuosekliai į-
gyvendinti pasirengus veiksmų planą.  Planą tikslinome ir direktoriaus į-
sakymu jis buvo patvirtintas kaip Jiezno gimnazijos  Veiklos plano 2019–
2020 m.m. priedas. Plano įgyvendinimui suburta STEAM komanda. Da-
lyvavimo STEAM tikslas: bendraujant ir bendradarbiaujant STEAM da-
lykų mokytojams bei kūrybiškai taikant patyriminio mokymosi būdus, ge-
rinti mokinių ugdymo(si) rezultatus. Šiuo metu rengiama Gimnazijos 
2019 m. Prienų r. Jiezno gimnazijos STEAM veiksmų plano įgyvendi-
nimo ataskaita. Po jos pateikimo Nacionalinė švietimo agentūra priims 
sprendimą, ar Jiezno gimnazija bus patvirtinta tikraisiais STEAM tinklo 
nariais.  

 
4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis verti-
nama, ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 
jų rodikliai 

4.1.          - - - - 
 

III SKYRIUS 
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETEN-

CIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas 
langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 
5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ⮽ 
5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 
5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 
6. Patobulintos kompetencijos 

6.1. Bendrosios kompetencijos mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje. 
6.2. Profesinio tobulėjimo bendraujant kompetenciją, naudojant Pamokos studijos metodą. 
6.3. Vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui (gebėjimas motyvuoti pedagogus tapti ref-
lektuojančiais praktikais) kompetencija. 

 
7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Vadovavimo žmonėms kompetencija (gebėjimas paskatinti ir deleguoti, atskleisti potencialą). 
7.2. Strateginio švietimo įstaigos valdymo kompetencija (palankios mokymuisi kultūros, susietos 
su strateginiais tikslais ir grindžiamos etikos principais ir vertybėmis, kūrimas). 

 
 
____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/steam/med=38/682
https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/steam/med=38/682
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IV SKYRIUS 
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 
8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 
____________________                        __________               _________________     __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 
įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  
savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  
/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 
 
9. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 
______________________                 __________            _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                        (vardas ir pavardė)                    (data) 
pareigas įgyvendinančios institucijos  
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 
pareigos) 
 
Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 
IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

10. Kitų metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis verti-

nama, ar nustatytos užduotys į-
vykdytos) 

10.1.   
10.2.   
10.3.   
10.4.   

 
11. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali tu-
rėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 
11.1. 
11.2. 
11.3. 

 
______________________                 __________           _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                            (vardas ir pavardė)                    (data) 
pareigas įgyvendinančios institucijos  
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 
pareigos) 
 
Susipažinau 
____________________                 __________                 _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 


