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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
   Rokiškio r. Juodupės gimnazijoje 2018 m. gruodžio 31 d. mokėsi 265 mokinių. Čia dirbo 33 mokytojai. 

   Rokiškio r. Juodupės gimnazijos neformalaus švietimo skyriuje 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 104 mokiniai, dirbo 6 

mokytojai. 

   Rokiškio r. Juodupės gimnazijoje, baigiant 2018 metus, dirbo 5-ki pagalbos mokiniui specialistai. 

   Rokiškio r. Juodupės gimnazijos strateginis planas sudarytas trijų metų laikotarpiui – 2017-2019 metams. Jo tikslas – 

sutelkti gimnazijos ir neformaliojo švietimo skyriaus mokytojus, mokinius, pagalbos mokiniui specialistus, kitus 

bendruomenės narius, mokinių tėvus demokratiškai bendradarbiaujant tobulinti gimnazijos veiklą. 

   Gimnazijos prioritetai – geresnis mokinių mokymasis ir asmeninė pažanga. 

Strateginis tikslas (pagal Rokiškio rajono strateginį plėtros planą iki 2022 m.) –  

DIDINTI ŠVIETIMO KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ, VAIKŲ IR JAUNIMO UŽIMTUMĄ. 

   Vertindama ir apibendrindama Rokiškio r. Juodupės gimnazijos 2018 metų veiklą, rėmiausi 2017-2018 ir 2018-2019 

m.m. veiklos planais ir uždaviniais, kurie sudaryti pagal Rokiškio r. Juodupės gimnazijos strateginį planą 2017-2019 

metams. 

1 STRATEGINIS TIKSLAS. DIDINTI BENDROJO IR NEFORMALIOJO UGDYMO KOKYBĘ 

2017-2018  ir 2018-2019 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų planai parengti ir suderinti 

su mokyklos taryba ir Rokiškio savivaldybės švietimo skyriumi. 

Sukurti mokinių asmeninės / individualios pažangos aplankai. 2 kartus per mokslo metus (spalio ir vasario mėn.) 

vykdomi individualūs pokalbiai su mokiniais ir jų tėvais. Reikia tobulinti kiekvieno mokinio pasiekimų fiksavimą ir 

skatinimo sistemą. 

Mokiniams siūlomos lietuvių kalbos, matematikos konsultacijos. Logopedo pagalba teikiama 22 mokiniams, o 9 

mokiniai (7 - II g klasių) pagal poreikį gali lankyti logopedo konsultacijas po pamokų. 

Specialiojo pedagogo pagalba teikiama 28 mokiniams, o 9 mokiniai (I - IV g klasių) pagal poreikį gali lankyti 

specialiojo pedagogo konsultacijas po pamokų. Pagal turimą logopedo etato dalį (0,25 et.) logopedo pagalbą turėtų 

gauti tik 10-12 mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. 

Pagal turimą specialiojo pedagogo etato dalį (0,75 et.) specialiojo pedagogo pagalbą turėtų gauti tik 18-21 mokinių, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių.  

Taip pat neturime psichologo asistento, psichologas atvažiuoja iš PPT vieną kartą per savaitę. 

Neformaliojo švietimo pasiūla tenkina mokinių poreikius, daugiau mokinių (procentais) įtraukiama į neformalųjį 

švietimą skyriuje. Tai rodo neformaliojo švietimo programose dalyvaujančių mokinių patvirtinti sąrašai. 2018 m. 

pabaigoje fiksuoti 104 mokiniai, kurie lanko net po kelias programas. 

Mokinių pasiekimai rajono ir respublikos mastu: 

2018-03-02 LMŽ kaimo vietovių mokyklų finalinės kvadrato varžybos (pradinukai) Baisogaloje. Užimta II vieta. 

2018-03-24 Lietuvos kaimo mokyklų mokinių DSV tarpzoninės varžybos (pradinukai) iškovota I vieta.  

2018-03-30 LMŽ kaimo mokyklų DSV finalinės varžybos (pradinukai) II vieta. 

2018-01 LMŽ zoninės kaimo vietovių mergaičių futbolo varžybos, II-vieta. 

2018-03 Lietuvos pradinių ir vidurinių mokyklų 1–4 klasių moksleivių komandų turnyras „Pradinukų lyga“. III-vieta 

grupėje. 

2018-06-02 LMŽ finalinės kaimo vietovių berniukų kvadrato varžybos III-vieta.                                    

2018-12-14 Etninės kultūros olimpiada. Aurelija Kanapeckaitė II VIETA  (dalyvaus regione) 

Viktorija Kanapeckaitė  III VIETA 

2018 -01-12 Lietuvos televizijos konkursas ,,Dainų dainelė‘‘II etapas. Vokal. ansambl. ,,Grave‘‘.Zoninio etapo 

diplomantai. 



2018-01-12 Lietuvos televizijos konkursas ,,Dainų dainelė‘‘. II etapas. Vokal. ansambl. ,,Laumžirgis‘‘.Zoninio etapo 

nugalėtojai. 

2018-05-27 Lietuvos televizijos konkursas ,,Dainų dainelė‘‘ III etapas. Vokal. ansambl,, Laumžirgis‘‘. Diplomantai. 

2018-04/05 anglų kalbos ir dailės projektas ,,Tavo žvilgsnis”, Liepa Paukštytė šio projekto laureatė.  

2018-11 Paroda- konkursas „Gamta mūsų namai“, 7 dalyviai, 1laureatas. 

2018-12 Paroda – konkursas“ 100 – ečio eglė“. 

2018 – 03 – 01 Geografijos olimpiada „ Mano gaublys“ II v. rajone. 

2018 – 03 – 07 Geografijos olimpiada I v. rajone. 

2018 – 02 – 23 Geografijos olimpiada „ Mano gaublys“ II ir III v. rajone. 

2018-01-12 Rokiškio rajono mokinių biologijos olimpiada, I ir III vietos. 

2018-03-22 Rokiškio rajono 5-8 klasių mokinių gamtos mokslų – biologijos olimpiada, I vieta. 

2018-02-09 Rajono 9-12 kl. mokinių matematikos olimpiada. E.Venslovaitė II v., E.Igaunytė  III v. 

2018-03-06 Rajoninė jaunųjų matematikų olimpiada 5-9 kl. mok. E. Venslovaitė II v., (Dalyvavo 6 mokiniai). 

2018-04-12 Panevėžio krašto 5 – 9 kl. jaunųjų matematikų olimpiada. E.Venslovaitė III v. 

2018-02-04 Informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras“ II etapas Utenoje, 4 dalyviai  III v. 

2018-01-30 II vieta rajono meninio skaitymo konkurse. 

2018-12-14 II vieta rajono etnokultūros olimpiadoje. 

2018 m. gimnazijoje vyko ,,Šimtmečio bėgimas,,. Sukurtas vidinio kiemo labirintas (vykdyta socialinė akcija, rinkti 

akmenys ir bendradarbiaujant su ūkininkais sukurtas labirintas). 

Pastatytas spektaklis ir rodytas 2018 m. sausio 13 d. Rokiškio kultūros centre ir minint Europos dieną rodytas 

spektaklis Latvijoje Garsenes kultūros namuose, kur dalyvavo spaudos ir televizijos atstovai iš Latvijos. 

Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0055 ,,Mokau(si). Taikau. 

Dalinuosi”. Pedagogai tobulina bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Projektas baigsis 2019 m. 

Atlikti darbai: 

Valgyklos patalpų (virtuvės) remontas. Pakeistos sienų ir grindų plytelės, perdažytos lubos ir sienos. Reikalingas 

remontas kitoms valgyklos patalpoms (indų plovimo ir maisto išdavimo patalpos, daržovių cechas, valgyklos sale).  

Ypač reikalingi marmi tai šiltam maistui išlaikyti. 

Pakeistos fizikos kabineto grindys. Suremontuoti 3 koridoriai (senojo korpuso). Pakeisti 2 langai į varstomus. 8 

kabinetams įrengti langų ruletai. 

Įsigyta: 1 kompiuteris, 1 spausdintas ir 1 kopijavimo aparatas. 

Mokytojai aprūpinti spausdinimo popieriumi, o klasių vadovai spausdinimo kasetėmis. 

Interneto tinklas neatnaujintas, nes neturėjome finansavimo. IT klasės atnaujinimui reikia 8 kompiuterių. Mokytojų 

darbui reikalingi 2 projektoriai. Reikia atnaujinti kompiuterių tinklą su komutacine spinta, esame šį poreikį įtraukę į 

biudžeto planavimą. 

2 STRATEGINIS TIKSLAS. PUOSELĖTI GIMNAZIJOS KULTŪRĄ 

Gimnazijoje organizuojami visi tradiciniai renginiai (Mokslo ir žinių diena, Mokytojo diena, Kalėdiniai renginiai, 

Šimtadienis, Paskutinis skambutis, Brandos atestatų įteikimo šventė), padėkos koncertas (mokslo metų baigimo 

šventė). 

Nauji renginiai: 2018-03-23 Juodupės gimnazijoje ,,Etnokultūros diena“ 

2018-11-07 Juodupės gimnazijoje ,,Sveikos mitybos diena|“ 

2018m vasario 12d.  Žynio konkursas gimnazijoje. 

2018-12-20 Muzikos-poezijos valandėlė ,,Žiemos pasaka‘‘. 

Mūsų socialiniai partneriai: Juodupės vaikų darželis, Juodupės bendruomenė, Juodupės seniūnija, ,,Rokvesta”, 

Laimutės Sadauskienės įmonė, girininkija ir Latvijos Aknystės vidurinė mokykla. 

3 STRATEGINIS TIKSLAS. DIDINTI JUODUPĖS SENIŪNIJOS VAIKŲ IR JAUNIMO UŽIMTUMĄ. 

Vyko Vaikų ir jaunimo socializacijos projektas (vaikų vasaros stovykla) ,,Vasaros magija-3”. Stovykloje dalyvavo 98 

vaikai. 

I pamaina (1-4 klasių mokiniai) nuo 2018 m. birželio 4 iki 7 dienos. 

II pamaina (5-8 klasių mokiniai) nuo 2018 m. birželio 18 iki 20 dienos. 

Buvo paruoštos dvi anglų kalbos programos, pagal kalbos mokėjimo lygį. 2018 m. balandžio mėn. Programas baigė 28 

suaugusieji, o nuo rugsėjo mėn. pagal šias programas mokytis susirinko 18 suaugusiųjų. 

4 STRATEGINIS TIKSLAS. STIPRINTI PREVENCINĘ VEIKLĄ GIMNAZIJOJE SUTELKIANT DĖMESĮ Į 

KIEKVIENO MOKINIO SVEIKATĄ IR GEROVĘ. 

2018 m. organizuoti ir vykdyti sveikatingumo renginiai: 

1.Renginiai skirti sveikai mitybai: 

   Piešinių paroda- konkursas, 

   Stendų paroda - konkursas, 

   Sveiko maisto patiekalų paroda - konkursas. 

   Paskaita "Sveikas maistas- sveikas aš“ 



2. " Vasaris- sveikatos mėnuo" renginiai 

3. "Judėjimo savaitė"  

4. "Košės diena" - pradinukams apie sveiką maistą ir pusryčių svarba sveikatai. 

5. "Padėk sau ir pagelbėk draugui" - pirmos pagalbos mokymas 7 kl. mokiniams 

6. Patyčių prevencijos savaitė. 

7. Lytiškumo ugdymas: Ričardo Pagojaus  3 paskaitos "Meilės pamokos" 

8. Lytiškumo ugdymas: Vaidas Arvacevičius paskaitos 3 "Mokiniams ir jaunimui" 

9. Lytiškumo ugdymas: Eglės Kislovski paskaita mergaitėms. 

10.Žalingų įpročių prevencija:  3 Artūro Šiūkštos paskaitos. 

11. Pasaulinė diena be tabako - "Obuolys vietoj cigaretės" 

12. "Tarp mūsų mažųjų moterų" - paskaita diskusija 6kl mergaitėms. 

13. "Sveikos šypsenos pažadas" - pirmokams ir jų tėveliams apie dantukų priežiūra. 

14. "Dar kartą apie asmens higieną" - pokalbiai - diskusijos su mokiniais. 

15."Apie rūkymo žala" - paskaita 7 kl. "Rūkančios lėlės" demonstravimas. 

16. Švari aplinka- sveika aplinka - Šiukšlių rūšiavimas. Dalyvavimas akcijoje "Darom" 

17. Kuprinių svėrimo akcija. 

18.  Akcija "Apibėk aplink mokyklą". 

2018 m. gegužės 24 d. vyko civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos mokymai mokiniams ir mokytojams. 

Įgyvendinamos Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose 2018 – 2019 mokslo metų ir Pieno vartojimo 

mokyklose skatinimo programos 1 – 4 klasių mokiniams. Mokiniai maitinami sveikais, reikalavimus atitinkančiais 

produktais ir patiekalais. Formuojami sveikos mitybos įpročiai. 

1 – 8 ir I -IIg klasių vadovai kiekvieną savaitę veda pamokas - klasių valandėles pagal nurodytas prevencines 

programas, taip pat jas integruoja į mokymosi programas. Tai fiksuojama elektroniame dienyne TaMo. 

5 STRATEGINIS TIKSLAS. TOBULINTI GIMNAZIJOS VALDYMĄ IR INFORMAVIMO SISTEMĄ. 

Sukurta ,,Juodupės gimnazijos mokytojai” veikianti virtuali bendravimo sistema socialiniame tinkle Fb. Informavimas 

vyksta per Tamo dienyną. Dar norisi įdiegti virtualią dokumentų ir personalo  valdymo sistemą, bet tam reikia 

atnaujinti kompiuterių tinklą, įsigyti komutacinę spintą su šakotuvais.  

Mokykloje aktyviai dirba mokinių seimas ir mokyklos taryba. Vidaus įsivertinimas atliekamas sistemingai, yra 

sudaryta įsivertinimo grupė. Tai rodo vidaus įsivertinimo ataskaitos; apklausų rezultatai, veiklos planai. 

 
 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

 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 
1. Etatinio darbo apmokėjimo sistema. Paruošti 

lokaliniai dokumentai ( apmokėjimo aprašas, mokytojų 

pareigybių aprašai, sutartys, susitarimai). 

Etatinio darbo apmokėjimo sistema 

įgyvendinta sklandžiai. 

2. Valgyklos remontas. (Atnaujintos grindys, sienos ir 

lubos) 

Įgyvendintas sklandžiai. 

3. Seno gimnazijos korpuso antro aukšto remontas. 

(Atnaujintos grindys, sienos ir lubos) 

Įgyvendintas sklandžiai. Mokyklos 

bendruomenė džiaugiasi naujomis 

patalpomis. 
 

 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMAS 
 

1. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 



 

2. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

1. Strateginio mąstymo 

2. Lyderystės 
 

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

 

III SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. 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) 
1.1. Patobulinti ir įdiegti 

individualios mokinio pažangos 

stebėjimo sistemą. 

Laiku pastebėti ir nustatyti 

mokinio mokymosi bei 

elgesio sunkumai ir 

gebėjimai. Suteikta pagalba, 

numatytos priemonės 

mokinio individualiai 

pažangai gerinti. 

2019 m. I-II ketvirtis.  

Iki 2019 m. gegužės 31 d. bus 

patobulinta individualios mokinio 

pažangos stebėjimo sistema: 

sukurtas vaiko individualios 

pažangos stebėsenos tvarkos 

aprašas. Visa mokyklos 

bendruomenė iki 2019 m birželio 

15 d. bus supažindinta su šia 

sistema. 

1.2. Parengti Rokiškio r. Juodupės 

gimnazijos strateginį planą 2020-

2022 m. 

 Parengti Rokiškio r. 

Juodupės gimnazijos 

strateginį  2020-2022 m. 

planą, kuris atitiks Lietuvos 

valstybės švietimo 2013-

2022 m. strategiją. 

2019 m. IV ketvirtis. Parengtas 

Rokiškio r. Juodupės gimnazijos 

strateginis planas, kuris bus 

suderintas ir patvirtintas  Rokiškio 

r. Juodupės gimnazijos 

direktoriaus įsakymu ir suderintas 

su mokyklos taryba. 

1etapas iki 2019-10-27  sudaryta 

darbo grupė strateginio plano 

rengimui. 

2 etapas iki 2019-12-17 parengtas 

Rokiškio r. Juodupės gimnazijos 

strateginis planas 

3 etapas iki 2018-12-21 suderintas 

su mokyklos taryba 

4 etapas iki 2018-12-31  

strateginis planas patvirtintas 

Rokiškio r. Juodupės gimnazijos 

direktoriaus įsakymu. 

 

1.3. Rokiškio r. Juodupės 

gimnazijos aplinkos puoselėjimas. 

Sutvarkyti stadiono bėgimo 

taką ir atnaujinti 

koplytstulpį su gėlynu. 

2019 m. III ir IV ketvirčiai. 

1.4. Atnaujinti Rokiškio r. 

Juodupės gimnazijos kompiuterinį 

tinklą. 

Atnaujinti kompiuterių 

tinklą su komutacine spinta. 

2019 m. II-III ketvirčiai. 

Kabelių, komutacinės spintos ir 

šakotuvų įsigijimas bei 

atnaujinimo darbai. 

 

2. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos 

įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 



2.1. Liga, kuri trunka iki pusės metų ir ilgiau. 

2.2. Darbo santykių nutraukimas. 

2.3. Negavus iš savivaldybės biudžeto finansavimo. 

 

______________________                 __________                    _________________         __________ 

(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) 

 


