
VII SKYRIUS 

PLANO STEBĖSENOS SISTEMA 

 

Strateginio plano tikslų įgyvendinimo analizė už 2021 metai 

Tikslas Bendrųjų programų įgyvendinimas tobulinant ugdymo(si) kokybę, tenkinant mokinių poreikius, kuriant palankią 

ugdymosi aplinką 

1. Uždavinys Siekiant ugdymo(si) kokybės, derinti ugdymo veiklas, skatinti mokinių savarankiškumą, kūrybinius gebėjimus, bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų dermę 

Priemonės Planuotas rezultatas Pasiektas rezultatas 

1.1. Vedamos integruotos, 

projektinės veiklos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiekvienas mokytojas 2-5 

integruotas pamokas per metus 

PKMMG (narių 6) – 45 pamokos / po 7 pamokas kiekvienam nariui; 

KMMG (narių 13)  – 6   (46 % vedė po 1 pamoką); 

GTSMMG (narių 11) – 12  (visi vedė po 1 pamoką).  Integruotos pamokos vestos ne 

visų mokytojų. 

Integruotos veiklos ne mažiau 15 per 

metus (koncertai, išvykos, pažintinės 

dienos) 

PKMMG – pradinukų tikrai yra integruotos 15 veiklų per metus (interaktyvų edukacinių 

spektaklį „Sesutė Gerulė ir broliukas Nevaliukas“. 

KMMG – 3; GTSMMG -6 

Pamokos netradicinėse erdvėse (ne 

mažiau 30) 

PKMMG – 20 pamokų; KMMG – 8 pamokų; GTSMMG -9 pamokos. 

Pastaba: gal vesta ir daugiau pamokų, bet jos neužrašytos ataskaitose. 

Integruotos robotikos 8–9 pamokos 

1–4 klasėms  per metus 

Pamokos pravestos. 

Vestos IT ir matematikos 15  integruotų pamokų 1-4 klasėms  

8 kl. IT integracija į ne mažiau 6 

dalykus 

Vyko IT integruotos pamokos į fizikos, chemijos, matematikos, biologijos, geografijos, 

istorijos, lietuvių kalbos dalykus ir robotiką (32 pamokos). 

1.2.1. Mokinių poreikių 

tenkinimo valandų panaudojimas 

(proc.) 

Ne mažiau 70 % UP valandų 2020-2021m. m. II pusm. 18 val., 2021-2022 m. m. I pusm. 28,4 val. konsultacijoms 

skirtos valandos.  

1.2.2. Neformaliojo švietimo 

valandų panaudojimas (proc.) 

Ne mažiau 50 % mokinių lanko 

neformaliojo ugdymo užsiėmimus 

2021 m. Žagarės gimnazijos 117 moksleivių lankė neformaliojo ugdymo būrelius (59,1 

%). 

1.2.3. Sveikatinimo, 

gamtosaugos, etnokultūros ir 

bendruomenės tradicijų, savo 

krašto etninio tapatumo 

puoselėjimas  (pamokų skaičius; 

renginių skaičius) 

5 veiklos 

 

PKMMG  vykdyta 10 veiklų: „Sveikas maistas-sveikas vaikas“, programa „Gerai daryk 

– maistą taupyk“, programa „Olimpinis mėnuo“ 2021 m., aplinkosauginis projektas „Mes 

rūšiuojam“, projektas „Interaktyvi fizinio aktyvumo plėtra Joniškio r.“, Žagarės 

biblioteka virtuali knygų skirtukų paroda, Pasaulinė sniego dienai virtuali darbelių paroda 

„Besmegenių suvažiavimas“. Tarptautinis projektas „F.A.S.T“, renginys „Nuo šv. 

Velykų margutis ritasi į vaikų Velykėles“. Sveikos gyvensenos projektas ,,Noriu būti 

sveikas ir stiprus“ (su sporto mokykla). 

http://www.zagaresgimnazija.lt/pages/posts/tarptautinis-projektas-bdquof.a.s.tldquo1485.php
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 KMMG – 4 veiklos: Solidarumo bėgimas, projektas „Kalėdiniai tautų papročiai ir 

tradicijos“, žvakių gaminimo edukacija, Lėlių teatro dirbtuvės. 

GTSMMG – 5 veiklos: „Mes rūšiuojam“, „Aplinka ir žmogus“,  „Darom“, projektas 

„Tremtis, kuri palietė ir mus“, ekskursija į Žemaitijos ir Kuršių Nerijos nacionalinius 

parkus. 

1.2.4. Mokinių pilietiškumo 

ugdymas (valstybinių švenčių, 

įsimintinų dienų minėjimų 

skaičius) 

5 veiklos 

 

PKMMG vykdytos 5 akcijos–projektai: Pilietinių iniciatyvų projektas „Kuriame 

Lietuvą“, Pilietinė akcija „Laisvės skrydis“, Socialinėje gerumo akcijoje „Jūs ne vieni“, 

Laisvės gynėjų diena, Visuotinė pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes liudija”, 

trečiokai ir ketvirtokai paminėjo Laisvės Gynėjų dieną. 

7 – Nuotolinis susitikimas – paskaita su seimo nariu E. Gentvilu, skirta Vasario 16-ajai, 

Kovo 11 d. su seimo pirmininke V. Čmilyte-Nielsen ir seimo nariu E. Gentvilu; 

Netradicinė pilietiškumo pamoka Žagarės žydų genocido vietoje, skirta Žagarės žydų 

genocido dienai atminti;  Žagarės tremtinių dienos minėjimo renginys. Pamoka su 

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus edukatoriumi „Rokas Lietuvoje sovietmečiu“; 

Sausio 13-osios minėjimas, Vaikų Velykėlės. 

1.2.5. Mokinių saviraiškos 

galimybių plėtojimas 

Konkursų ir olimpiadų skaičius; 

dalyvių ir prizininkų sk. 

PKMMG – 1 Auksinė Kengūra, 3 Olympis medaliai, 1 prizinė vieta. 

KMMG – mokinių pasiekimai įvertinti 3 prizinėmis vietomis, nugalėtojų diplomais, 

medaliais, paskatinamaisiais prizais, padėkomis. 

GTSMMG – mokinių pasiekimai įvertinti 8 prizinėmis vietomis, nugalėtojų diplomais, 

individualiomis ir komandinėmis padėkomis. 

Mokiniai dalyvavo septyniolikoje olimpiadų ir 43 konkursuose, laimėjo 3 pirmas vietas, 

5 antras vietas, 3 trečias vietas ir 3 kartus tapo laureatais.  

1.3.1. Mokinių asmeninės 

pažangos stebėjimas, fiksavimas, 

rezultatų analizavimas 

90 % mokinių stebi ir analizuoja 

savo pažangą 

 

100 % pradinio ugdymo mokiniai (70 mokinių) stebi, fiksuoja savo pažangą ir analizuoja 

su mokytojomis. Pagrindinės ir gimnazijos klasėse mokosi 128 mokiniai, iš jų 109 

mokiniai yra atlikę asmeninės pažangos stebėjimą, fiksavimą, rezultatų analizavimą ( 

85,16 %). 

1.3.2. Trišalių susitikimų 

organizavimas 

90 % mokinių dalyvavo trišaliuose 

susitikimuose 

PKMMG – organizuoti 27 susitikimai (39 %),  pravesti 23 tėvų susirinkimai.  KMMG – 

49, GTSMMG – 53, t. y. pagrindinės ir gimnazijos klasėse – 102 trišaliai susitikimai ( 

79,69 %). 

1.3.3. Mokinių  ugdymosi 

pasiekimai             

Ne mažesnis nei  rajono vidurkis 2021 m. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai:  

Biologija – 57,3 M – 58,8 S – 50,7 Š (mažesnis 1,5 % už savivaldybės, bet didesnis už 

šalies 7,4 %); 

Anglų kalba – 50,3 M – 65,9 S – 61,1 Š (mažesnis 15,6 % už savivaldybės, bei 10,8 % 

už šalies); 

Geografija – 51,2 M – 50,1 S – 47,4 Š ( didesnis už savivaldybės 1,1 % ir didesnis už 

šalies 3,8 %); 
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Istorija – 55,5 M – 54,2 S – 47,4 Š (didesnis už savivaldybės 1,3 % ir  

8,1 % už šalies); 

Lietuvių kalba – 50,6 M – 48,9 S – 42,4 Š (didesnis už savivaldybės  

1,7 % ir 8,2 % už šalies); 

Matematika – 33,2 M – 32,8 S – 31,2 Š (didesnis už savivaldybės 0,4 % ir  

2 % už šalies. 

PUPP 

Lietuvių kalba – surinktų taškų vidurkis – 28,5 (iš 60 maksimaliai galimų surinkti taškų); 

matematika – surinktų taškų vidurkis – 14,9 (iš 45 maksimaliai galimų surinkti taškų).  

NMPP 

4 kl. – matematika – surinktų taškų vidurkis – 19,2 (iš 40 maksimaliai galimų surinkti 

taškų); skaitymas – surinktų taškų vidurkis – 17,4 (iš 31 maksimaliai galimų surinkti 

taškų).  

8 kl. – matematika – surinktų taškų vidurkis – 20,9 (iš 50 maksimaliai galimų surinkti 

taškų); skaitymas – surinktų taškų vidurkis – 22,4 (iš 37 maksimaliai galimų surinkti 

taškų).  

 

Išvados / pastabos / 

rekomendacijos 

Išvados / pastabos:  100 % suplanuotos ir vedamos integruotos veiklos, pamokos pradiniame ugdyme, dėl COVID-19 karantino 

5–IV g klasėse sumažėjo integruotų veiklų. 

Integruota robotika į pasaulio pažinimo pamokas pradiniame ugdyme,  IT integruota į matematiką pradinėse ir IT 8 klasėje į 

šešis mokomuosius dalykus. Integruoti šachmatai pradiniame ugdyme į fizinio ugdymo pamokas. 

Per 2021 m. konsultacijoms skirta 46,4 valandų. 59,1 % mokinių lanko neformaliojo ugdymo užsiėmimus. Įdomi ir kokybiška 

neformalioji veikla skatina moksleivius ją rinktis ir aktyviai joje dalyvauti, pasiekti gerų rezultatų.  

Pamokų, renginių metu puoselėjamas sveikatinimo, gamtosaugos, etnokultūros ir bendruomenės tradicijų, savo krašto etninio 

tapatumo jausmas. Ugdomas moksleivių pilietiškumas. Didelis mokinių saviraiškos galimybių plėtojimas – dalyvauta 17 

olimpiadų, 43 konkursuose, pasiekimai įvertinti  diplomais, padėkomis, paskatinimais, medaliais. 

2021 m. Valstybinių brandos egzaminų matematikos, lietuvių k., istorijos ir geografijos rezultatų vidurkiai aukštesni, negu rajono 

ir šalies vidurkiai, biologijos mažesni negu rajono, bet didesni, negu šalies.  

Rekomendacijos:  
Dalykininkams daugiau pravesti integruotų pamokų ir veiklų (pravestas pamokas, veiklas fiksuoti TAMO). Stiprinti mokinių 

anglų kalbos paruošimo lygį. NMPP ir PUPP siekti geresnių rezultatų.  

Daugiau pravesti pamokų netradicinėse erdvėse, išnaudoti turimas erdves (fiksuoti). 

Stebėti, fiksuoti ir analizuoti mokinių asmeninę pažangą, siekiant 90 % (dabar yra 85,16 %, 5–IV g kl.). Suaktyvinti trišalius 

susitikimus mokytojas + mokinys + tėvai iki 90 % (yra tik 79,69 %). 
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2. Uždavinys Skatinti tobulėjimą, kūrybiškumą, bendradarbiavimą, naudojant inovatyvias technologijas, dalijantis skaitmeniniu 

mokymosi turiniu ir pamokų organizavimo būdais 

Priemonės Planuotas rezultatas Pasiektas rezultatas 

2.1.1. Mokytojų kvalifikacijos 

kėlimas 

1 seminaras per metus 2021 metais išklausyta 2053,5 valandos kvalifikacinių seminarų. 

Kiekvienam mokytojui tenka po 66 valandas (mokytojų 31, 4 mokytojai nepristatė 

kvalifikacijos lentelės). 

2.1.2. Pasidalijimas darbo 

patirtimi 

Metodiniai pranešimai – ne mažiau 

1 pranešimas per 3 metus 

PKMMG – 11 („Nuotolinių mokymo(si) aplinkų kūrimas ir taikymas sėkmingam 

mokymui(si), elektroninis saugumas“, „Žaidimų panaudojimo galimybės ir jų reikšmė 

vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų“, „Skaitmeninių priemonių 

naudojimas logopedinių pratybų metu pasikeitusioje mokymo(si) aplinkoje“, 

„Skaitmeninių priemonių naudojimas  nuotolinių logopedinių pratybų metu, pasitelkiant 

internetinius įrankius“, „Inovatyvių priemonių panaudojimas logopedinių pratybų metu, 

siekiant skatinti sėkmingą vaikų ugdymą(si)“; „Nuotolinis ugdymas 4 klasėje: 

privalumai ir trūkumai“, „Mokinių atradimai –kūrybiniai darbai ir testų atlikimas 

nuotolinio mokymosi metu“, „Nuotolinis ugdymas 2 klasėje: privalumai ir trūkumai“, 

„Nuotolinis ugdymas 1 klasėje: privalumai ir trūkumai“, „Nuotolinis ugdymas 3 

klasėje: privalumai ir trūkumai“, ,,Kamštukų panaudojimas pamokose ir žaidimuose“).  

KMMG – 6 (Europos paveldo dienų renginyje Žagarės gimnazijos vaikų darbų parodos 

„Žagarės Tiudorai“ pristatymas, Pranešimas MT posėdyje apie nuotolinį mokymąsi, 

„Internetinio įrankio ,,Kahoot“ naudojimas pamokoje“...) 

GTSMMG – 6 („STEM kompetencijų ugdymas taikant robotikos technologijas“, Video 

pranešimas „Gamtos mokslų tarpdalykinė integracija“, „Darbas grafine planšete“, 

biologijos mokytoja D. Skirienė pasidalino savo sėkmingo darbo patirtimi, „Žagarės II-

oji Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia ir Žagarės Raktuvės koplyčia“, „Juodeikių Šv. 

Jono Krikštytojo bažnyčia“).  

Viso: 24 pranešimai 

Straipsniai rajono, respublikos 

spaudoje – 1 straipsnis per metus iš 

kiekvienos metodinės grupės 

Nėra  

Informacijos sklaida gimnazijos 

internetinėje svetainėje, 

socialiniuose tinkluose – ne mažiau 

nei 2 per metus mokytojui 

PKMMG svetainėje straipsnių – 22+8+11 viso 41 (6 mokytojai).  

KMMG – 43 straipsniai. 

GTSMMG –12 straipsnių. 

Viso: 96 straipsniai, kiekvienam mokytojui po 3 straipsnius. 

Atviros pamokos – ne mažiau kaip 

po 1 per 3 metus 

PKMMG narių turėtos dvi studentės praktikantės: D. Navickaitės studentė praktikantė 3 

savaites stebėjo vedamas pamokas, bei pati vedė 6 pamokas. V. Briedienės studentė 

stebėjo 3 pamokas ir 3 vedė.  
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KMMG – 2 muzikos pamokos ir 1 etika. 

GTSMMG – A. Kančelskienės stebėtos 4 pamokos Skaistgirio gimnazijoje. 

Metodinių renginių (metodinių 

dienų, konferencijų, forumų) 

organizavimas – Ne mažiau 2 

renginiai per metus 

Metodinė diena: ,,Dalijamės patirtimi“ – vasario mėn.; 

Metodinė diena su Augstkalnės mokyklos mokytojais ,,Idėjų dalytuvės“ – kovo mėn. 

 

2.2.1. Edukacinių aplinkų 

įrengimas lauke 

Puoselėjamos edukacinės erdvės, 

įrengiamos naujos 

Sudarytas planą, kaip įrengti gimnazijos aplinkos edukacines erdves.  

2.2.2. Edukacinių erdvių 

kūrimas mokykloje 

Puoselėjamos edukacinės erdvės, 

įrengiamos naujos 

Sudarytas planą, kaip įrengti gimnazijos aplinkos edukacines erdves. 

2.2.3. Saugaus interneto 

prevencija 

Kiekvienai klasei ne mažiau dviejų 

saugaus interneto veiklų 

PMKMG pradinukai dalyvauja žaidime INTERLANDAS, dalyvauta Nacionalinio 

saugesnio interneto viktorinoje (resp.). 

GTSMMG – Saugesnio interneto diena – Protmūšis 5–8 klasių mokiniams. 

Išvados / pastabos / 

rekomendacijos 

Išvados: 2021 m. kiekvienam mokytojui tenka 66 kvalifikacinės valandos. Puikiai pasidalijama darbo patirtimi ne tik 

gimnazijoje, bet ir respublikoje. Informacinė sklaida vyksta gimnazijos internetinėje svetainėje, socialiniuose tinkluose. 

Rekomendacijos: Rašyti straipsnius apie darbo patirtį rajono, respublikinėje spaudoje. Stebėti ir vesti atviras pamokas 

kolegoms. Kiekvienai metodinei grupei organizuoti 2 metodinius renginius: metodinę dieną, konferenciją, forumą. Vykdyti 

klasių auklėtojams ir informatikos mokytojams saugaus interneto prevenciją. Puoselėjant edukacines erdves, vykdyti grupės 

sudarytą planą. 

3. Uždavinys Stiprinti bendruomenės narių pozityvų, saugų ir atsakingą bendravimą ir bendradarbiavimą 

Priemonės   

3.1.1. Sporto, meno ir kitų 

mokomųjų dalykų projektų 

vykdymas su bendruomenės 

nariais 

Ne mažiau 8 veiklų per metus 

 

PKMMG 13 veiklos – ŽG pradinukų virtuali Užgavėnių kaukių paroda, Pirmokų ir 

ketvirtokų darbelių paroda „Gandrai parskrido“,  Velykinių darbelių paroda „Velykinis 

margutis“, „Švyturiai“ – Žagarės gimnazijos 2-os klasės mokinių kūrybiniai darbai, 

„Svajojame skristi... – 4-os klasės mokinių kūrybiniai darbai, 8-asis Solidarumo bėgimas, 

„Interaktyvus fizinio aktyvumo plėtra Joniškio r.“, šalies meninis kūrybinis projektas – 

konkursas „Paukščiai vėl grįžta į namus“, respublikinis kūrybinis priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų skaitmeninių mokymo 

priemonių projektas „Raidžių ir garsų pasaulyje“, tarptautinis projektas „Keturi metų 

laikai“, respublikinis edukacinis projektas „Gamtos abėcėlė“, respublikinis metodinių 

priemonių kūrimo projektas „Paslaptį įminsi – vertingą žodį sužinosi“, respublikinis 

projektas „Tik trys raidelės, bet daug žodelių“. 

KMMG – 2 (projektas Empowering Girls for the future of jobs; „Vyšnių sodo“ 

sodinimas).  Dailės darbų 16 parodų: virtualios ,,Gėlės Mamai“, ,,Mano artimiausio 

žmogaus portretas“, ,,Mano šeimos margučiai“, Žagarės gimnazijos mokinio kūrybiniai 

darbai,  ,,Margučiai“, piešinių paroda, skirta Kovo 11-ai paminėti, VASARIO 16-OJI – 
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LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA, Žagarės gimnazijos vaikų darbų 

parodos „Žagarės Tiudorai“, ,,Žolynai“ Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, Žagarės 

gimnazijos mokinių dailės darbai ,,Žolynai“ Joniškio istorijos ir kultūros muziejus,  

Užgavėnių kaukės, Užgavėnės mokinių dailės darbuose, „Žagare mano, Žagarėle“, 

,,Piešiu eilėraštį“, Meduolinių angelų  paroda parapijos namų languose, paroda ,,Žydų 

nekilnojamojo kultūros paveldo objektų įamžinimas fotonuotraukose“. 

GTSMMG – „Vyšnių sodo sodinimas“, išvyka į Joniškį pagal „Geros savijautos 

programą“, dalyvavimas EU CodeWeek savaitės renginiuose. 

Viso: 34 veiklos. 

 

Žagarės gimnazijos mokiniai ir mokytojai – daugkartiniai Žagarės kultūros centro 

projektinių veiklų partneriai įsilieja į meninę veiklą, kartu su menininkais įsijungia į 

visuomeninį miestelio gyvenimą ,,Žagarės Fringe festivalis III“, ,,Kilogramas kultūros 

provincijoj“, mažasis etno krypties festivalis ,,Etno platforma antradienis“, dalyvauja 

edukacinėse veiklose, dirbtuvėse, ugdo pilietiškumą, tautiškumą, supažindina su istorija 

ir kultūros paveldu ,,Sakralumo ženklai – amato, meno ir tikėjimo sintezė“, projekto 

Atviros kūrybos festivalis ,,Laumžirgis“ veiklose, skirtose su negalia vaikams, projekte 

,,Tarptautinė šiuolaikinio meno rezidencija Žagarėje“, ,,Kviečiu veikti II“, ,,Istorija, 

kultūrinė savastis ir paveldas“, ,,Medinė architektūra Žagarėje“. Bendrai numatytos ir 

atliktos veiklos su Joniškio r. Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos inicijuotame projekte 

,,Joniškio krašto rašytojai virtualioje realybėje“. 

3.1.2. Lions Quest programos 

įgyvendinimas. 

Visos klasės vykdo Lions Quest 

programą 

Visų klasių auklėtojai vykdo Lions Quest programą klasės valandėlių metu. 

3.2.1. Bendradarbiavimo 

plėtojimas  su socialiniais 

partneriais (karjeros ugdymas) 

Ne mažiau 4 veiklos per metus 

 

PKMMG – Žagarės miesto biblioteka, Žagarės regioninis parkas, Joniškio sporto 

mokykla, Žagarės socialinis paslaugų centras, Žagarės gaisrinė, stiklo dirbtuvės, 

keramikos dirbtuvės ir kt. 

KMMG – 5 Žagarės kultūros centras, regioninis parkas, Žagarės meno mokykla, 

Augstkalnės pagrindinė mokykla ir kt. 

GTSMMG -3 

3.2.2. Susitikimų su buvusiais 

mokiniais organizavimas 

(karjeros ugdymas) 

Ne mažiau 4 veiklos per metus 

 

2 kontaktiniai ir 3 nuotoliniai susitikimai su buvusiais mokiniais.  

Išvados / pastabos / 

rekomendacijos 

 Išvados / pastabos: Vykdomi meno ir kt. mokomųjų dalykų projektai. Visose klasėse 

įgyvendinama Lions Quest programa. 

Rekomendacijos: organizuoti daugiau sportinių renginių (varžybų) mokiniams.  

 

https://www.facebook.com/Joni%C5%A1kio-istorijos-ir-kult%C5%ABros-muziejus-1480988192115425/?__cft__%5b0%5d=AZUtUSGVOXiMEQE18zfuXOjgjIg7FIeInXyhDm0LADo5OZR0jUyIlQqP4warsFbhn1GGF-hPGfYJi-Jbz171I-2N6y5v-MYxy_n5l11H8EqOj8b8Ih0RwZBtNaVrKYIu0Z7TDJbqkQjr70ssqJVnUdWUSOnqglG6eVIFwLo0PSUF-vbYhjYsVCst13EFQqigCbU1cxyVXLxhe7Em3fK_uEh2ctgD7EGyVT6xnnCV2CCNQQ&__tn__=-UC%2CP-y-R

