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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir 

pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai) 

2019 metais mūsų gimnazijoje buvo siekiama užtikrinti mokinių privalomą mokymąsi, 

bendrojo ugdymo mokyklos bendrųjų programų, ugdymo planų įgyvendinimą, mokyklos 

aprūpinimą intelektualiniais ir materialiniais ištekliais, rūpintis darbuotojų kvalifikacijos kėlimu 

ir persikvalifikavimu, padidinti mokymosi prieinamumą įvairių poreikių turintiems vaikams, 

įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo programas, planuoti lėšas, reikalingas švietimo 

paslaugoms finansuoti. 

Gimnazijos veiklos programa apima vaikų ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, 

pagrindinį ir vidurinį ugdymą, mokiniams buvo teikiama socialinė pedagoginė, specialioji 

pedagoginė pagalba. Psichologinė-pedagoginė tarnyba padėjo teikti psichologinę pagalbą. 

Mokytojams teikėme konsultacinę, informacinę ir kvalifikacijos tobulinimo pagalbą. 

Vykdėme mokymo aplinkos aptarnavimą, naujos įrangos įdiegimą, ugdymosi erdvių atnaujinimą. 

Skatinome naujų technologijų panaudojimą. Tęsėme sveikos gyvensenos ir sveikatos mokslų 

ugdymo krypties įgyvendinimą. 

Pagrindinis tikslas buvo  kokybiškų švietimo paslaugų visų Kulių gimnazijos mokinių 

ugdymui sudarymas. Per ataskaitinį laikotarpį įgyvendinome ugdymo turinį pagal bendrąsias 

programas, kuris padėjo ugdyti kūrybingas, kritiškai mąstančias, pasitikinčias savo jėgomis 

asmenybes. Įtraukdami į įvairiapusišką veiklą ugdėme išsilavinusius atsakingus piliečius, 

skatindami mokinius pažinti save, siekti gyvenimo tikslų ir planuoti savo karjerą. Organizavome 

edukacinius, kultūrinius, meninius, sportinius, pilietinius renginius. 

Kūrėme saugias, higienos normas atitinkančias ugdymosi ir darbo sąlygas. Tai įgyvendinant buvo 

stengiamasi aprūpinti priemonėmis mokomuosius kabinetus, ikimokyklines ir priešmokyklinę 

grupes. Tobulinome gimnazijos bendruomenės, Kulių bendruomenės „Alantas“ ir Kulių 

seniūnijos visuomenės bendradarbiavimą. Tą sėkmingai vykdėme siekdami nuoširdesnio, 

atviresnio bendravimo su mokinių tėvais, rengdami bendrus projektus, šventes, vykdydami 

socialinių partnerių paieškos plėtrą ir stiprindami su jais bendradarbiavimą. 

 
 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 



vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Modernizuoti 

gimnazijos 

edukacinę aplinką, 

sudarant galimybes 

tobulinti ugdymo 

proceso 

organizavimą. 

 

Sukurti saugias, 

sveikas ir 

šiuolaikiškai 

modernizuotas 

aplinkas,  

patalpas. 

Turtinti 

kabinetus 

mokymo 

priemonėmis. 

 

Užbaigti stadiono, 

vaikų darželio 

patalpų  remonto 

darbus, kurie  atitiks  

higienos normos 

reikalavimus. Tęsti 

gimnazijos 

renovacijos projektą. 

Dalykinių kabinetų 

atnaujinimas. 

 

 

Užbaigti stadiono, vaikų 

darželio patalpų  remonto 

darbai. 2019 m liepos 3 d. 

Ikimokyklinio ugdymo 

veiklai gautas Leidimas - 

higienos pasas, Nr. 8-21 

14.2.1 HP – 1924. Baigti  

gimnazijos I ir III korpusų 

tualetų remonto darbai. 

Pradėta rengti pradinių klasių 

gamtos ir technologinių 

mokslų priemonių 

laboratorija. 

 

Siekti kokybiškos 

kiekvieno mokinio 

ūgties, plėtojant 

mokinių formaliojo 

ir neformaliojo 

švietimo galimybes 

 

 

Dalyvauti 

rajono, 

respublikos 

olimpiadose, 

konkursuose, 

varžybose, 

projektuose; 

paruošti 

mokinius 

įvairiems 

patikrinimams ir 

egzaminams 

 

 

Parengti ir 

gimnazijos taryboje 

bei dalykų 

metodinėse grupėse 

aptarti gimnazijos 

trijų metų Brandos 

egzaminų, PUPP 

rezultatų 

palyginamąsias 

analizes su rajono,  

šalies lygmeniu bei  

mokomųjų dalykų 

metiniais 

įvertinimais.  

Olimpiadų, 

konkursų, varžybų 

rezultatai. 

Parengtos ir gimnazijos 

taryboje (2020-01-20, prot. 

Nr.1.) bei dalykų metodinėse 

grupėse aptartos gimnazijos 

trijų metų Brandos egzaminų, 

PUPP rezultatų 

palyginamosios analizes su 

rajono,  šalies lygmeniu bei  

mokomųjų dalykų metiniais 

įvertinimais. 

Pateiktos išvados:  

1. mokinių, išlaikiusių 

valstybinius brandos 

egzaminus, skaičius 

procentais iš daugumos 

dalykų  yra geresnis negu 

šalies  (2017, 2019 metais iš 6 

dalykų, 2018 m- iš 3 dalykų ) 

geresnis negu rajono (2017m. 

iš 4 dalykų, 2018 m – iš 2 

dalykų, 2019 m -iš 5 dalykų),  

o gavusių 86–100 balų 

įvertinimą iš visų dalykų yra 

blogesnis, išskyrus 2019 m. 

istorijos – geresnis už šalies ir 

rajono, 2018 m –anglų 

kalbos- geresnis už rajono. 

2. 2017 m. lietuvių kalbos ir 

literatūros, istorijos ir 

biologijos egzaminų 

įvertinimų vidurkis aukštesnis 

už rajono ir šalies atitinkamų 

egzaminų vidurkius, 2018 m.- 

anglų kalbos egzamino 

įvertinimų vidurkis aukštesnis 

už rajono atitinkamo 



egzamino įvertinimų vidurkį. 

Visų kitų egzaminų 

įvertinimų vidurkiai žemesni 

už rajono ir šalies mokinių 

egzaminų įvertinimų 

vidurkius.  

3. Mokykloje galimai 

pervertinti mokiniai, jei jų 

egzaminų pasiekimai dviem 

lygiais žemesni, negu IV g 

klasės metiniai to dalyko 

įvertinimai. Iš lietuvių kalbos 

tokių mokinių 7 proc., 

matematikos -0 proc.,  anglų 

kalbos -0 proc. , istorijos –5 

proc., geografijos – 18 proc., 

fizikos – 11 proc., chemijos – 

50 proc. , informacinių 

technologijų – 75 proc. 

mokinių. 

Mokykloje galimai neįvertinti 

mokiniai, jei jų egzaminų 

pasiekimai dviem lygiais 

aukštesni, negu IV g klasės 

metiniai to dalyko 

įvertinimai. Tokių mokinių iš 

matematikos – 2 proc., anglų 

kalbos – 2 proc., iš kitų 

dalykų - 0 proc.  

4. Matematikos 2019 m. 

PUPP įvertinimų vidurkis 

didesnis negu rajono ir šalies 

įvertinimų vidurkiai, 2018, 

2017 m – žemesni. 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

PUPP įvertinimų vidurkis 

aukštesnis negu rajono  ir 

šalies 2019 ir 2017 m. m., 

žemesnis – 2018 m. 

5. 2017, 2018, 2019 metų 

duomenimis pagrindinio 

ugdymo  matematikos 

metiniai įvertinimai tokie pat 

arba skiriasi vienu balu nuo 

PUPP įvertinimais 76 proc. 

mokinių, dviem-trimis balais 

PUPP įvertinimas mažesnis 

21 proc. mokinių, 2 proc. 

mokinių – įvertinimas 

didesnis dviem balais negu 

metinis. 36 proc. mokinių 

metiniai ir PUPP įvertinimai 

visiškai vienodi, 51 proc. 



mokinių PUPP įvertinimai 

žemesni negu metiniai, 13 

proc. mokinių PUPP 

įvertinimai  aukštesni negu 

metiniai. Lietuvių kalbos ir 

literatūros metiniai 

įvertinimai tokie pat arba 

skiriasi vienu balu nuo PUPP 

įvertinimais 91 proc. 

mokinių, 9 proc. mokinių – 

įvertinimas didesnis dviem 

balais negu metinis. 43 proc. 

mokinių metiniai ir PUPP 

įvertinimai visiškai vienodi, 

21 proc. mokinių PUPP 

įvertinimai žemesni negu 

metiniai, 36 proc. mokinių 

PUPP įvertinimai  aukštesni 

negu metiniai. 

5, 6, 7 kl. mok. dalyvavo 

Lietuvos mokinių jaunųjų 

geologų olimpiadoje. 2019 m. 

5 klasės mokinė laimėjo II 

vietą. 

IV g kl. mok. dalyvavo 

rajoninėje fizikos olimpiadoje 

ir pelnė II vietą. 

4 kl. mok. rajono 

matematikos olimpiadoje 

laimėjo III vietą. 
III g kl. mok. Lietuvos Šaulių 

sąjungos  meno kolektyvų 

apžiūroje pelnė II laipsnio 

diplomą.  

6-IV g kl. 7 mok. 

matematikos olimpiados 

KINGS finale pasiekė 2-3 

lygmenį.  

5-IV g kl. 5 mok. dalyvavo 

anglų kalbos KINGS finale ir 

pasiekė 2-3 lygmenį. 

III g kl mok. dalyvavo 

Plungės kultūros centro 

organizuotame projekte 

,,Stanislovas Riauba -

Žemaitijos Andersenas“, 

laimėjo apdovanojimą. 

III g kl 3 mok. dalyvavo 

Šiaulių Universiteto 

Humanitarinių mokslų 

katedros organizuotame 

respublikiniame vertimo 

konkurse ir vertė tekstą iš 



anglų kalbos, 2 mok. 

dalyvavo rajono anglų kalbos 

olimpiadoje. 

IV g kl mok. Tarptautiniame 

matematikos Kengūros 

konkurse rajone užėmė III 

vietą. Dalyvavo 

respublikiniame matematikos 

ir informacinių technologijų 

konkurse ,,Piešinys = 

matematikos uždavinys“. 

6 kl. mok. dalyvavo 

respublikiniame matematikos 

ir lietuvių kalbos konkurse 

,,Uždavinys eilėraštyje“ 

IV g kl. 3 mok. dalyvavo 

varžybose Latvijoje Kulių ir 

Kalėčių seniūnijų 

bendradarbiavimo projekto 

renginyje – varžybose ir 

laimėjo lengvosios atletikos 

(prisitraukimai ir pritūpimai) 

bei dėjimo į krepšį rungtyse. 

3 kl mok 2 mok. dalyvavo 

,,Knygų pristatymo konkurso 

2018“ finale Šiaulių 

apskrities Povilo Višinskio 

viešojoje bibliotekoje pelnė 

nominaciją už geriausią 

lietuvių autoriaus knygos 

pristatymą. 

8 kl. 2 mok. dalyvavo 

respublikiniame matematikos 

ir lietuvių kalbos konkurse 

,,Uždavinys eilėraštyje“. 

8, I g, II g klasių 12 mok. 

atliko nacionalinio 

matematinio ir 

gamtamokslinio raštingumo 

konkurso užduotis. 

3, 4 kl 8 mok. atliko 

nacionalinio loginio mąstymo 

ir problemų sprendimo 

konkurso užduotis. 

II g kl. mok. tarptautinėje 

konferencijoje ,,Moksleivių 

matematikos, informacinių 

technologijų ir ekonomikos 

projektiniai darbai“ Šiaulių 

Simono Daukanto 

gimnazijoje, Klaipėdos rajono 

Gargždų ,,Vaivorykštės“ 

gimnazijoje matematikos 



kūrybinių – projektinių darbų 

konferencijoje. 

5,7 kl. 4 mok. Klaipėdos 

rajono Veiviržėnų Jurgio 

Šaulio gimnazijos 

organizuotoje konferencijoje 

,,Tirk, atrask ir būsi 

pastebėtas“ pelnė 

apdovanojimą. Dalyvavo 

Žemaitijos regiono 

gamtamokslinėje kūrybinių -

tiriamųjų darbų 

konferencijoje ,,Aš ir 

aplinka“. 

1-2 kl. 9 mok. dalyvavo 

mokinių konferencijoje 

,,Mažieji tyrėjai“. 

5- IV g kl.27 mok. dalyvavo 

NKKM kompiuterių 

mokyklos kompiuterinių 

kalėdinių ir naujametinių 

atvirukų konkurse ,,Žiemos 

pasaka 2018“ 

1-IV g kl.55 mok. dalyvavo 

tarptautiniame matematikos 

konkurse ,,Kengūra“. 

5, 6, 7 klasės dalyvavo 

Lietuvos negalios 

organizacijų forumo ir 

Amerikos ambasados 

Vilniuje inicijuotame projekte 

,,Kaip kurti mokyklą 

visiems“. 

Tęsti sveikos 

gyvensenos ir 

sveikatos mokslų 

ugdymo krypties 

įgyvendinimą. 

 

 

 

Atkreipti dėmesį 

į rūpinimąsi 

savo ir kitų 

sveikata. 

Orientuoti 

mokinius į 

sveikatos studijų 

kryptį. 

 

 

Judriųjų pertraukų 

organizavimas. 

Judėjimo svarba 

pradinių klasių 

mokinių, laukiančių 

pavėžėjimo, 

veikloje. 

Bendradarbiavimas. 

Mokiniai renkasi 

medicinos studijas. 

Penkias dienas per savaitę 

fizinio ugdymo mokytojai 

vadovauja judriųjų pertraukų 

veikloms pradinių klasių 

mokiniams. Pradinių klasių 

mokytojai dalį veiklų 

laukiantiems pavėžėjimo 

vaikams organizuoja lauke, 

palydi į autobusų stotelę. 

Vedamos sveikos gyvensenos 

pamokos (sveikos mitybos, 

judėjimo ir prevencinių 

programų vykdymo) 5, 6, 7 

klasėse. 

2019-01-31  Plungės Saulės 

gimnazijoje, Karjeros diena 

II- IV g kl., 

2019-04-09 KVK 

Technologijų fakultetas. 

Paskaita „Ateities maisto 



technologijos“ maisto 

technologijų katedros vedėja 

Vijolė Bradauskienė. 

Dalyvauja 8, I g - III g klasių 

mokiniai. 

2019-04-16 KVK Sveikatos 

mokslų fakultetas  paskaita - 

praktinis užsiėmimas 

„Sveikame kūne – sveika 

siela“.   Dėstytoja – 

kineziterapeutė Asta Gedvile. 

Dalyvauja I g - III g klasių 

mokiniai. 

2019-04-30 Susitikimas su 

KTU atstovais. Paskaita – 

eksperimentas su Cheminės 

technologijos fakulteto 

atstovu dr.     Daliumi 

Gudeika ir Kęstučiu 

Dabrovolskiu. Dalyvauja I g - 

IV g klasių mokiniai. 

2019-05-09 KVK Erasmus+ 

programoje dalyvaujantys  

studentai Kulių gimnazijoje 

vedė diskusiją apie Europos 

dieną (darbas tarptautinėse 

grupėse anglų kalba). 

Dalyvauja I g - III g klasių 

mokiniai. 

 2019-03-20 I g, II g kl. 

Pamoka Plungės ligoninėje 

susipažinti su laboratorijos 

tyrimų darbu. 

2019 -06-07 dalyvaujame 

projekte „Šok į tėvų 

klumpes“ (aplankyta Kulių 

ambulatorija..  

2019-10-22. su III g kl. 

mokiniais vykome į 

Klaipėdos valstybinę kolegiją 

ir Lietuvos aukštąją 

jūreivystės mokyklą. 

2019 -11-08 susitikimas su 

KASTU.lt (studijos 

užsienyje) atstovu. Dalyvauja 

I g-IV g klasės 

2019-11- 15 Nacionalinė 

karjeros savaitė. CV Europas 

rašymas (lektorė R. 

Jusionytė) ir paskaita 

„Donorystė“. Dalyviai III g 

kl. mok. 

2019 -11-21 d. II g klasės 



išvyka į KVK.  

2019-11-29 d. susitikimas 

Kulių gimnazijoje su LSMU. 

Dalyvauja I g – IV g klasės. 

 

18 proc. 2019 m. baigusiųjų 

abiturientų pasirinko 

medicinos studijas. 

Plėsti skaitmeninių 

mokymo priemonių 

panaudojimo 

galimybes. 

Ugdymo 

proceso 

modernizavimas

. 

Visuose 

mokomuosiuose 

kabinetuose galės 

naudotis bevielio 

interneto prieiga 

planšetėse -  

skaitmeninėmis 

mokomosiomis 

programomis. 

Visuose mokomuosiuose 

kabinetuose įdiegtas bevielis 

internetas naudotis planšetėse 

skaitmeninėmis 

mokomosiomis programomis.  

Užtikrinti sklandų 

pakoreguoto 

etatinio pedagogų 

darbo užmokesčio 

sistemos modelio 

diegimą įstaigoje 

nuo 2019 m. 

rugsėjo 1 d. 

 

 

 

Pakoreguotas 

etatinio 

pedagogų darbo 

užmokesčio 

sistemos 

modelio 

diegimas 

švietimo 

įstaigoje nekels 

papildomos 

įtampos 

kolektyve. 

 

 

 

Švietimo įstaigoje 

laiku bus parengti 

darbo užmokesčio 

sistemos pakeitimai. 

Tinkamai ir laiku 

pakeisti pareigybių 

aprašymai. 

Laiku pakeistos 

darbo sutartys, pagal 

galiojančius teisės 

aktus. 

Vidaus tvarkos, 

pedagogų krūviai ir 

sutarčių sąlygos bus 

visiškai suderintos 

su darbo taryba, 

reikalui esant ir 

individualiai su tam 

tikrais darbuotojais. 

Darbo apmokėjimo sistemos 

aprašas  patvirtintas 2019-08-

30 Direktoriaus įsakymu Nr. 

V- 59 

Darbo sutartys papildytos  

2019 m. rugsėjo 1 d. 

Direktoriaus įsakymu Nr. P-

44 

Pedagogų krūviai suderinti su 

darbo taryba.  

Kiekvieno mokytojo 

tarifikacijos eilutė pateikta 

mokytojui asmeniškai. 

 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Įvykdytos  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  
 

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. Gimnazijos sanitarinių mazgų remontas  

3.2. Įrengtos vaizdo stebėjimo kameros  

3.3. Aptverta žaidimų aikštelė  

3.4.  

3.5.  



 

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

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

4.1. Nebuvo    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ 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. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Vadybos ir lyderystės temomis 

6.2. 
 

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

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. 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) 

 

8. 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 

 

9. Kitų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

9.1. Modernizuoti gimnazijos 

aplinką, sudarant galimybes 

tobulinti ugdymą. 

Sukurti saugias ir sveikas 

patalpas. 

 

Tęsti renovacijos projektą. 

9.2.Tęsti sveikos gyvensenos ir 

sveikatos mokslų ugdymą. 

Rūpintis sveikata. 

Orientuoti mokinius į 

sveikatos studijas. 

Mokiniai renkasi medicinos 

studijas. Judriosios pertraukos. 

9.3. Pakoreguoti pedagogų 

darbo užmokesčio sistemą 

Nebus papildomos 

įtampos kolektyve 

Laiku bus paruošti ir suderinti 

su darbuotojais darbo 

užmokesčio dokumentai. 

 

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

 

 

______________________                 __________           _________________         __________ 
(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) 

 

 

 

 

 


