
Valstybinių ir savivaldybių švietimo 

įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) 

vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų veiklos 

vertinimo nuostatų 

1 priedas 

 

PANEVĖŽIO 5-OSIOS GIMNAZIJOS DIREKTORĖS 

DAIVOS DAPŠAUSKIENĖS 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2022-01-20 Nr.   

Panevėžys 
 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

                   2021 metais Panevėžio 5-oji gimnazija dirbo vadovaudamasi direktoriaus 2020-04-23 

įsakymu Nr. V-102 patvirtintu Panevėžio 5-osios gimnazijos 2020-2024 metų strateginiu planu ir 

direktoriaus 2021-02-15 įsakymu Nr. V-30 patvirtintu gimnazijos 2021 metų veiklos planu. 

Atsižvelgdama į vidaus ir išorės veiksnius, stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes bei 

įsivertinimo išvadas gimnazijos bendruomenė iškėlė šiuos strateginius prioritetus ir tikslus: 

• Veiksmingo kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas: 

   1. Pažinti kiekvieną mokinį, jo prigimtines galias, patirtį, gebėjimus ir skatinti jo asmeninę ūgtį. 

   2. Užtikrinti efektyvios pagalbos teikimą gerinant ugdymo(si) prieinamumą. 

• Saugios ugdymo(si) aplinkos kūrimas: 

   1. Sudaryti sąlygas palankios emocinės aplinkos kūrimui ir plėtojimui. 

   2. Kurti ir užtikrinti saugią, estetišką, inovatyvią fizinę aplinką gimnazijoje. 

Gimnazijos bendruomenė strateginiams tikslams įgyvendinti parengė tris veiklos 

programas 2021 metams: I programa - „Ugdymo(si) kokybė“, II programa - „Pagalba“, III programa 

- „Emocinė ugdymo(si) aplinka“. 

Vadybiniai siekiai 2021 metais buvo orientuoti į ugdymo(si) kokybę, didinant 

mokymosi motyvaciją, patyriminį mokymą(si), skatinant projektinę veiklą ir skaitmeninių 

priemonių diegimą bei skaitmeninio turinio panaudojimą. 

Atlikta 2021 metų veiklos plano įgyvendinimo analizė parodė, kad veiklos planas 

beveik pilnai įgyvendintas, kai kurios veiklos dėl ekstremalios padėties ir karantino šalyje buvo 

nepilnai pasiektos. 2021 metais vykdant gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą buvo pasirinktas 

2. srities „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“ 2.3. temos „Mokymosi patirtys“ 2.3.1. rodiklis 

„Mokymasis“. Atlikus apklausą, gauti rezultatai džiugina. Išanalizavus ir apibendrinus gautus 

anketų duomenis, rodiklio 2.3.1. vidutinė teiginio vertė yra 3,03. Daugiau kaip 90 procentų mokytojų 

teigia, kad skatina mokinius kelti sau mokymosi tikslus, sudaro galimybę pasirinkti užduočių 

atlikimo būdą, skatina mokinius būti aktyviais ugdymosi procese. Daugiau kaip 60 procentų mokinių 

pritaria šiems teiginiams. Didžioji dalis mokytojų ir mokinių patvirtina teiginį, kad pasibaigus 

pusmečiui dalyko mokytojas kartu su mokiniais aptaria mokymosi pažangą. Beveik visi mokytojai 

(96 procentai) ir didžioji dauguma mokinių (84 procentai) yra įsitikinę, kad mokymasis 

bendradarbiaujant padeda ugdyti mokymosi kompetenciją ir savarankiškumą.  Galima teigti, kad 



gimnazijos bendruomenei yra svarbu užtikrinti ugdymo(si) kokybę, mokymosi motyvaciją, siekti 

kiekvieno mokinio asmeninės pažangos. 

2021 metais buvo sukomplektuoti 24 klasių komplektai (tiek pat, kiek ir prieš metus), 

mokinių skaičiaus liko nepakitęs – 682 mokiniai. Aukšta pedagogų kvalifikacija, gera infrastruktūra, 

sutelktas gimnazijos bendruomenės darbas, tikslingas finansų valdymas leido 2021 metais pasiekti 

gerų mokinių ugdymo(si) rezultatų. Bendras I-IV klasių mokinių visų mokomųjų dalykų pažymių 

vidurkis 2020-2021 mokslo metų pabaigoje buvo pakankamai aukštas - 8,0. Pažymių vidurkis jau 

daug metų iš eilės išlieka stabilus. 2021 metais 169 abiturientams įteikti brandos atestatai. 24 

abiturientai išlaikė tarptautinį anglų kalbos egzaminą B2-C1 lygiu pagal bendruosius Europos kalbų 

metmenis. Abiturientų valstybinių brandos egzaminų (VBE) įvertinimo vidurkis 54,3 (2020 metais 

- 53,5). Daugiau negu pusė abiturientų (54,4 procentų) už VBE surinko nuo 50 iki 100 balų. 5 

abiturientų valstybinių brandos egzaminų rezultatai buvo įvertinti 100 balų. 94 abiturientai toliau 

mokosi aukštosiose mokyklose, iš jų 88 studijuoja Lietuvos aukštosiose mokyklose, 6 - užsienio 

universitetuose, 39 abiturientai mokosi Lietuvos kolegijose, 20 baigusiųjų nuėjo į darbo rinką ir 

ruošiasi studijoms, 6 savanoriauja kariuomenėje. 

2021 m. 165 antrokai baigė pagrindinio ugdymo programą, visiems įteikti pagrindinio 

išsilavinimo pažymėjimai, 160 mokinių toliau mokosi gimnazijoje, 1 mokinys laimėjo konkursą ir 

pagal ASSIST programą mokosi JAV, 5 mokiniai išvyko mokytis į kitas mokymo įstaigas. Gerai 

sekėsi II klasių mokiniams laikyti ir Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikras. 2021 metų rugsėjį 

gimnazija sėkmingai sukomplektavo 6 pirmąsias klases, gimnaziją pradėjo lankyti 168 naujai priimti 

I klasių mokiniai. 

2021 metų pabaigoje gimnazijoje dirbo 2 mokytojai ekspertai, 53 mokytojai 

metodininkai, 4 vyresnieji mokytojai ir 3 mokytojai (iš viso 62 mokytojai). Pedagogai kvalifikacijos 

tobulinimo ir metodinės veiklos prioritetu išsikėlė šiuolaikinės pamokos organizavimo tobulinimą. 

35 procentai mokytojų vedė atviras pamokas taikant įvairius mokymo(si) būdus ir strategijas, 20 

procentų mokytojų vedė netradicines integruotas dalykų pamokas, 50 procentų mokytojų stebėjo ir 

aptarė kolegų pamokas. 15 procentų mokytojų diegiant kolegialų mokymąsi patobulino pamokos, 

ugdomosios veiklos vadybą. Atsižvelgiant į gimnazijos strateginius tikslus, kvalifikacijos 

tobulinimo prioritetus  mokytojai dalyvavo dviejuose gimnazijoje organizuotuose seminaruose 2021 

metais: kvalifikacijos tobulinimo programos „Sėkmingas intelektualiai gabių mokinių ugdymas“ 2 

moduliuose: „Edukacinės/rekreacinės lauko erdvės veiksmingam ugdymui“ (direktoriaus 2021-06-

16 įsakymas Nr. AK-62) ir „Šiuolaikiškų ugdymo(si) aplinkų pritaikymas ugdant gabius vaikus“ 

(direktoriaus 2021-10-06 įsakymas Nr. AK-89). Daugiau kaip 80 procentų mokytojų sėkmingai taikė 

virtualias aplinkas bei skaitmeninį turinį ugdymo procese nuotoliniu būdu. Mokytojų komanda 

dalyvavo STEAM mokymuose (40val.). 

I strateginio tikslo „Pažinti kiekvieną mokinį, jo prigimtines galias, patirtį, gebėjimus 

ir skatinti jo asmeninę ūgtį“ 7 uždavinių įgyvendinimo analizė leidžia daryti išvadą, kad rezultatas 

įgyvendintas 88,38 procentais. 

Gimnazijoje daug dėmesio buvo skiriama gabiems mokiniams ugdyti. Kiekviena 

metodinė grupė parengė darbo su gabiais mokiniais programas, mokytojams buvo skiriamos 

valandos. Mokiniai pasiekė aukštų rezultatų miesto ir respublikinėse olimpiadose, konkursuose, 

varžybose: 2 mokiniai respublikiniuose jaunųjų filologų konkursuose užėmė I ir II vietas, 

respublikiniame teisinių žinių konkurse ,,Temidė“ mokinių komanda užėmė I vietą, 34 mokiniai tapo 

miesto olimpiadų prizininkais ir nugalėtojais (biologija, matematika, informacinės technologijos, 



istorija, geografija, lietuvių k., anglų k., rusų k., dailė, muzika, fizinis ugdymas, robotika). 345 I-IV 

klasių mokiniai aktyviai dalyvavo respublikiniuose konkursuose „Tavo žvilgsnis“, „Kengūra“, 

,,Bebras“, užimtos 4 prizinės vietos. Aukštus rezultatus pasiekti padėjo geras mokinių pamokų 

lankomumas, lankstus pamokų tvarkaraštis, gerai sudaryti individualūs mokinių planai, 42 

konsultacinių centrų veikla, jiems skirtos 82 valandos, taip pat, papildomai gavus Švietimo, mokslo 

ir sporto ministerijos lėšų, konsultacijų mokymosi praradimams kompensuoti, organizavimas. Buvo 

organizuojamos individualios, grupinės konsultacijos su mokiniais suderintu laiku. Įvyko 486 

konsultacijos, dalyvavo 2037 mokiniai. 

Gimnazijoje yra skiriamas ypatingas dėmesys mokinių mokymosi lūkesčių fiksavimui 

bei analizei. Patobulintas pažangos fiksavimo lapas. Kiekvienas mokinys turi aplankalą, kuriame 

kaupiami geriausi darbai, kuriuos jis pats nori išsaugoti. Kiekvienam mokiniui sudarytos sąlygos 

įsivertinti lyginant esamus mokymosi pasiekimus su jo pasiekimų lūkesčiais, aptarti mokymosi 

pasiekimų lūkesčių ir realios situacijos dermės aptarimą, aptarti ne tik su pedagogais, bet ir tėvais, 

kurie mano, kad kuo efektyvesnis bendradarbiavimas su mokykla, tuo mokinių pasiekimai geresni. 

Gimnazistai teigia, kad pedagogai vertina mokinių mokymosi pastangas, tiki jų sėkme ir padeda 

įveikti mokymosi sunkumus, džiaugėsi rengiamomis dalykų konsultacijomis. 

Gimnazija, siekdama įgyvendinti geros mokyklos koncepciją, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų aprašą, skiria dėmesį ne tik esminių dalykinių, bet ir bendrųjų kompetencijų 

ugdymui, siekia atrasti kuo daugiau formaliojo ir neformaliojo ugdymo sąsajų. Gimnazijos 

bendruomenė, susibūrusi į nuolat besimokančią organizaciją, kuria mokymosi kultūrą - mokiniai ir 

mokytojai yra skatinami, gerbiami ir palaikomi. Gimnazijos pedagogai daug dėmesio skiria 

patyriminiam ir interpretaciniam ugdymui(si): pamokos organizuojamos kitose erdvėse, rengiami 

projektai, integruotos pamokos, tobulinami mokinių planavimo įgūdžiai, bendradarbiavimo, 

komandinio darbo kompetencijos. Mokytojai sėkmingai panaudojo virtualias ir netradicines erdves 

ugdymo procesui įgyvendinti, organizavo mokslines - tiriamąsias veiklas, edukacines programas. 

Atliekami virtualūs fizikos laboratoriniai darbai ,,Crocodile“ ir Physics – hET programose. Pamokos 

STEAM centre (chemija, biologija, fizika „Lazeriai šiuolaikinėse technologijose“). Chemijos 

pamokos vyko UAB ,,Achatas“. Mokytojai ir mokiniai dalyvavo nuotolinėje konferencijoje 

„Pamokos matuojasi Panevėžio įmones“, kartu su įvairiomis Panevėžio įmonėmis kūrė pamokų 

scenarijus. 32 mokiniai mokosi Panevėžio ekonomikos ir verslo akademijoje (PEVA). Mokiniai 

dalyvavo Panevėžio kolegijos pamokose „Investicijų pasaulis“. 

II strateginio tikslo „Užtikrinti efektyvios pagalbos teikimą gerinant ugdymo(si) 

prieinamumą“ įgyvendinimo sėkmės kriterijai rodo, kad veiklas pavyko įgyvendinti  88 procentais. 

Švietimo pagalbą gimnazijoje 2021 metais teikė mokytojai, klasių vadovai ir švietimo pagalbos 

specialistai (2 socialiniai pedagogai ir psichologas). 

Efektyvinant Vaiko gerovės komisijos (VGK) veiklą, 2021 metais sistemingai 

vykdoma mokinių stebėsena kontaktiniu ir nuotoliniu būdu. Įvyko 7 VGK posėdžiai. VGK posėdžiai 

buvo veiksmingi daugiau nei pusei svarstytų mokinių (59 procentai), o su likusiais mokiniais (41 

procentas) nuolat intensyviai dirbama, situacija stebima. Nuolatos organizuojami prevenciniai 

pokalbiai su mokiniais kontaktiniu ir nuotoliniu būdu, vyko efektyvus tėvų informavimas ir 

konsultavimas. 

Teikiama veiksminga psichologinė pagalba mokiniui, gimnazijos bendruomenei 

švietimo raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais. Balandžio mėnesį 

atliktas, o gegužės mėnesį pristatytas gimnazijos bendruomenei tyrimas „Savijauta nuotolinio 



mokymosi metu“. Tyrimo rezultatai parodė, kad dirbant nuotoliniu būdu, mokinių tarpusavio, 

mokinių ir mokytojų, mokytojų tarpusavio santykiai grindžiami pagarba, pasitikėjimu, pastangomis 

suprasti kitą, geranoriškumu, rūpinimusi, padedant ir dalijantis. Siekiama, kad kiekvienas jaustųsi 

vertingas, reikalingas ir saugus. Pagalbos specialistai, klasių vadovai ir dalykų mokytojai teikė 

specialiąją pagalbą nuolat ir pagal poreikį. Sudarytos lietuvių kalbos ir matematikos pritaikytos 

dalyko programos. Rugsėjo mėnesį buvo organizuotas mokytojų susirinkimas tema „Darbas su 

specialiųjų poreikių vaikais“, aptarta specialiųjų poreikių mokinių mokymosi pažanga. Atliktas I 

klasių mokinių adaptacijos tyrimas. Rezultatai aptarti klasių valandėlių metu. Rugsėjo - spalio 

mėnesiais vyko socializacijos - adaptacijos projektas I klasių mokiniams. 

Ugdymo karjerai programa buvo sėkmingai įgyvendinta: iš 8 numatytų priemonių 7 

pilnai įgyvendintos. Renginiai vyko kontaktiniu ir nuotoliniu būdu: bendradarbiaujant su Panevėžio 

miesto Jaunimo darbo centro specialistais organizuoti savęs pažinimo renginiai I-II klasių 

mokiniams, II gimnazijos klasių mokinių individualių profesinių poreikių tyrimas, individualios 

konsultacijos ugdymo karjerai klausimais, kovo mėnesį organizuoti II -IV gimnazijos klasių mokinių 

susitikimai su buvusiais gimnazijos mokiniais, karjeros dienos gimnazijoje tiesioginiu ir nuotoliniu 

būdu, išvykos į „Atvirų durų dienas“ aukštosiose mokyklose. Ugdymo karjerai programa yra 

integruojama į visų dalykų turinį ir atsispindi ilgalaikiuose teminiuose planuose. 

II strateginio tikslo „Kurti ir plėtoti palankią emocinę aplinką gimnazijoje“ 80 procentų 

numatytų priemonių buvo pilnai arba dalinai įgyvendintos, dalis numatytų priemonių neįvyko dėl 

pandemijos šalyje, o dalis jų buvo adaptuotos ir perkeltos į virtualią erdvę: Sausio 13-osios 

paminėjimas, Vasario 16-osios šventė, konkursas „Gimnazijos pilietis“, Kovo 11-osios renginys, 

šventė abiturientams „50-tadienis  penktadienį penktojoje gimnazijoje“. Sėkmingai organizuota 

tradicinė „Angliškų Kalėdų“ šventė kontaktiniu būdu sugrąžino unikalią kalėdinę nuotaiką į 

gimnaziją.  

Nežiūrint į sudėtingą situaciją, sėkmingai įgyvendintos priemonės atspindi gimnazijos 

kokybišką gyvenimą: mokinių pasiekimai garsina gimnaziją ne tik mieste, respublikoje, bet ir 

tarptautiniu mastu, ugdo gimnazijos tapatumo jausmą, tradicijų tęstinumą. Plečiasi mokinių ir 

mokytojų akiratis dalyvaujant Erasmus+,  DofE (Tarptautiniai  jaunimo apdovanojimai) projektuose, 

kuriuose mokiniai mokosi dirbti komandoje, priimti sprendimus. Vyko sėkmingas 

bendradarbiavimas su socialiniais partneriais – AB „Linas Agro Group“ finansavo 17 kartą 

gimnazijoje vykdomą projektą „Gimnazijos pilietis“ ir skyrė 7500 eurų šio projekto nugalėtojams. 

2021 metais komisijos posėdis ir sveikinimas buvo organizuotas video tilto tarp Lietuvos ir Latvijos 

būdu. Mokiniai aktyviai dalyvavo neformaliojo švietimo veiklose nuotoliniu ir kontaktiniu būdu: 

organizuota tarptautinė „Pasaulinė sniego diena“, Europos sporto savaitė #BE AKTIVE, periodiškai 

leidžiamas gimnazijos laikraštis „Skaityk“, rengiamos virtualios ir gimnazijos erdvėse mokinių 

darbų, tapybos, fotografijų parodos, vyko Debatų klubo veikla, mokiniai dalyvavo miesto 

renginiuose, susitikimuose su žydų bendruomene, su Krašto apsaugos kariais. 

2021 metais gimnazijos išlaikymui skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai, 

sprendimai derinti su gimnazijos savivaldos institucijomis, bendruomene. Gimnazijos 

paramos bei savivaldybės lėšomis 2021 metais atlikta gimnazijos naujojo pastato II aukšto 

koridoriaus renovacija: atnaujintos lubos, pakeista elektros instaliacija, įrengtas šiuolaikinis 

apšvietimas, išdažytos sienos ir grindys (iš viso 9991 eurų). Siekiant užtikrinti sėkmingą ugdymo 

proceso organizavimą nuotoliniu būdu esant ekstremaliai situacijai iš lėšų, skirtų skaitmeniniam 

ugdymui organizuoti ir savivaldybės lėšomis gimnazija įsigijo Eduka klasės licenciją, kuria 



naudojasi visa gimnazijos bendruomenė (11102 eurų), 4 WiFi prieigos taškai (200 eurų), 2 SMART 

išmaniuosius ekranus (6400 eurų), vaizdo projektorių (1750 eurų), pakabinamą ekraną (1435 eurai), 

kopijavimo aparatą (3015 eurų), 5 dokumentų lempas (500 eurų), 1 garso sistemą (415 eurų), 22 

kameras prie stacionarių kompiuterių, 1 stacionarų kompiuterį (485 eurų), 6 monitorius (1510 eurų), 

1 stacionarią hibridinės klasės įrangą, 2 SWIVL robotus ir 2 Apple planšetinius kompiuterius (4000 

eurų), papildomai iš savivaldybės gauti 3 hibridinės klasės komplektai, 20 nešiojamų kompiuterių. 

Gimnazija naudojasi MOODLE virtualia aplinka. Informacijos sklaida apie gimnazijos veiklą yra 

vykdoma naujai įsigytoje (799 eurų) internetinėje svetainėje adresu  penktoji.panevezys.lm.lt  

 

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 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1. Gerinti 

mokinių 

ugdymo(si) 

kokybę, 

didinant 

mokymosi 

motyvaciją, 

taikant 

įvairias 

visuminės 

pažangos 

stebėsenos 

strategijas ir 

užtikrinant 

veiksmingą 

gabių 

mokinių 

ugdymą. 

 

Sudarytos 

sąlygos 

vykdyti 

mokinių 

savęs 

vertinimo 

procedūras, 

padedančias 

identifikuoti 

mokinio 

asmeninę 

pažangą, 

taikomi 

inovatyvūs 

mokymo(si) 

metodai ir 

netradicinės 

aplinkos 

skatina 

mokinių 

motyvaciją. 

Veiksminga 

pamokų 

stebėsena, 

mokytojų 

bendradarbia

vimas padeda 

laiku 

pastebėti ir 

nustatyti 

individualius 

mokinių 

1. Ne mažiau kaip 

50 procentų 

gimnazijos 

mokytojų taikė 

aktyvius ir 

inovatyvius 

metodus, 5 

procentai pamokų 

buvo organizuotos 

netradicinėse 

aplinkose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2021 m. sausio – birželio mėnesiais 

ugdymo procesą organizuojant nuotoliniu 

būdu visi mokytojai persikėlė į internetinę 

erdvę ir taikė aktyvius ir inovatyvius metodus 

(direktoriaus 2021-01-04 įsakymas Nr. V-1): 

1.1. Visi gimnazijos mokytojai vedė 

sinchronines pamokas, neformaliojo 

švietimo užsiėmimus virtualaus bendravimo 

aplinkoje ZOOM. Sudarytas ZOOM pamokų 

tvarkaraštis.  

1.2. Gimnazijos 2021-01-11 įsigyta ZOOM 

licencija (169,28 eurų) suteikė galimybę 

organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu 

iki 100 dalyvių neribotą laiką. 

1.3. Daugiau kaip 80 procentų mokytojų 

dirbo naudodami MOODLE aplinką, Oxford 

Learn, Google Forms mokymo(si) 

platformas, skaitmenines priemones (Eduka 

klasė, Egzaminatorius.lt, eTest), patys kūrė 

skaitmeninį turinį (rengė skaidres, sudarė 

testus). Visi tiksliųjų ir gamtos mokslų 

mokytojai kūrybiškai naudojo dokumentų 

kameras organizuodami sinchronines 

pamokas nuotoliniu būdu. Dalis mokytojų 

sėkmingai organizavo vaizdo konferencijas 

hibridiniu būdu panaudodami SWIVL 

robotus.  

1.4. 30 procentų pamokų vyko kitose 

netradicinėse erdvėse įgyvendinant ugdymą 

karjerai, vykdant edukacinę-pilietinę, 

tiriamąją veiklas, ugdant saviraišką, 

kūrybiškumą: Panevėžio G. Petkevičaitės-



gebėjimus, 

gerėja 

mokymosi 

pasiekimai, 

daugiau 

mokinių 

dalyvauja 

konkursuose 

ir 

olimpiadose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sėkmingai 

taikytas „Kolega – 

kolegai“ metodas: 

daugiau kaip 50 

procentų 

gimnazijos 

mokytojų vedė bent 

vieną atvirą 

pamoką ir aplankė 

bent vieną kolegų 

pamoką. Mokinių 

pažangos 

vertinimas 

identifikuotas 50 

procentų nuo 

stebėtų pamokų.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitės bibliotekoje Panevėžio Karaliaus 

Mindaugo husarų batalione, pamokos kine, 

teatre, lietuvių kalbos ir literatūros pamokos 

„Radvilos Dubingiuose“, „Baroko literatūros 

atspindžiai“ Maironio ir Vaižganto 

literatūriniuose muziejuose, pilietiškumo 

pamokos Panevėžio kraštotyros muziejuje ir 

„Sovietinio bunkerio muziejuje“ 

Nemenčinėje, Nacionaliniame kraujo centre, 

keramikės D. Svylienės dirbtuvėse „Tavo 

rankose molis atgyja“, netradicinės fizinio 

ugdymo pamokos „BE ACTIVE - Žaisk 

kvadratą“ ir kitur. Dalis pamokų 

organizuotos panaudojus Kultūros paso lėšas,  

dalis pamokų organizuotos nuotoliniu būdu, 

dalis - kaip projektinė veikla. 85 proc. 

mokinių teigiamai vertina netradicines 

pamokas.  

2. Kuriama kolegialaus grįžtamojo ryšio 

kultūra nuotolinio ugdymo proceso 

kontekste. 2021 m. sausio – birželio 

mėnesiais kiekvieną savaitę vyko Metodinės 

tarybos ir metodinių grupių susirinkimai 

Zoom aplinkoje. Pamokų stebėsena vyko ir 

nuotoliniu, ir kontaktiniu būdu, išsiaiškinti 

mokinių pažangos vertinimo kriterijai:  

2.1. Daugiau kaip 35 procentų gimnazijos 

mokytojų vedė bent vieną atvirą pamoką. 

(1.24. Gimnazijos mėnesio darbo planai)  

2.2. 20 procentų mokytojų vedė atviras 

netradicines integruotas dalykų pamokas: 

anglų kalbos ir fizinio ugdymo, anglų kalbos 

ir chemijos, anglų kalbos ir fizikos, tikybos ir 

technologijų, pilietiškumo ir informacinių 

technologijų (1.24. Gimnazijos mėnesio 

darbo planai). 

2.3. 50 procentų mokytojų stebėjo ir aptarė 

kolegų pamokas. Stebėtos ir analizuotos 1–2 

kiekvieno mokytojo pamokos, mokytojui 

suteiktas grįžtamasis ryšys apie ugdymo 

aplinkos kūrimą ir vertinimo kriterijų 

tinkamumą (Pamokų stebėjimo protokolai).  

2.4. Mokinių pažangos vertinimas buvo 

užfiksuotas daugiau kaip 80 procentų stebėtų 

pamokų. Visi mokytojai patobulino 

individualios mokinių pažangos stebėjimo ir 

grįžtamojo ryšio teikimo kompetencijas, 

teigiamai vertino kolegialaus mokymosi 

galimybes (Pamokų stebėjimo protokolai, 

mokytojų veiklos įsivertinimo refleksija 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 20 procentų 

gimnazijos mokinių 

dalyvavo miesto, 

respublikos ir 

tarptautiniuose 

konkursuose, 

olimpiadose, 

varžybose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metiniame pokalbyje su kuruojančiu vadovu, 

pateiktos mokytojo savianalizės ir veiklos 

tobulinimo lentelės, patvirtintos direktoriaus 

2021-05-27 įsakymu Nr. V-99).  

2.5. Peržiūrėta ir atnaujinta gimnazijos 

mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarka, atnaujintas mokinio pažangos 

stebėjimo lapas (direktoriaus 2021-06-23 

įsakymas Nr. V-115). Parengti gimnazijos 

mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 

principai dirbant nuotoliniu būdu 

(direktoriaus 2021-06-23 įsakymas Nr. V-

116). 

3. Gabūs ir talentingi mokiniai skatinami 

dalyvauti šalies, tarptautiniuose projektuose, 

konkursuose, olimpiadose, varžybose: 

3.1. Parengtas ir įgyvendinamas palankus 

mokiniui konsultacijų tvarkaraštis 

(direktoriaus 2021-08-31 įsakymas Nr. V-

138). Konsultavimas tapo tikslingesnis ir 

labiau orientuotas į individualią mokinio 

pažangą. 

3.2. Daugiau kaip 40 procentų mokinių 

dalyvavo tarptautiniame matematikos 

konkurse „Kengūra“, respublikiniame 

vertimo konkurse „Tavo žvilgsnis“, IT 

konkurse „Bebras“, kuriame užėmė 4 

prizines vietas. 34 mokiniai tapo miesto 

olimpiadų prizininkais ir nugalėtojais 

(biologija, matematika, informacinės 

technologijos, istorija, geografija, lietuvių k., 

anglų k., rusų k., dailė, muzika, fizinis 

ugdymas, robotika). 2 mokiniai 

respublikiniuose jaunųjų filologų 

konkursuose užėmė I ir II vietas, 

respublikiniame teisinių žinių konkurse 

,,Temidė“ mokinių komanda užėmė I vietą. 

1.2. Didinti 

ugdymo(si) 

įvairovę, 

tobulinant 

tiriamąjį, 

kūrybinį, 

interpretaci

nį, 

patyriminį 

mokymą(si)

, skatinant 

projektinę 

veiklą ir 

Bendradarbia

ujant su 

socialiniais 

partneriais 

bus sudarytos 

sąlygos 

įgyvendinti 

projektus, 

vykdyti 

edukacines 

veiklas, 

kurios skatins 

mokinių 

1. Siekiant gauti 

finansavimą 

parengtos ne 

mažiau kaip 2 

projektinės 

paraiškos ir 

pritraukta 

papildomai lėšų 

didinant 

ugdymo(si) 

įvairovę. 

 

 

1. Pateiktos 4 paraiškos ir gautas 

finansavimas:  

1.1. Parengta paraiška dėl dalyvavimo 

Panevėžio miesto savivaldybės Motyvuotų ir 

gabių mokinių papildomo mokymo projekte 

įgyvendinant Panevėžio ekonomikos ir 

verslo akademijos (PEVA) veiklas. Gauta 

15000 eurų PEVA veikloms vykdyti, 

priemonėms įsigyti, stovyklai organizuoti 

(2021-03-29 sutartis Nr. 22-632). 

Bendradarbiaujant su MRU dėstytojais ir 

Alytaus ekonomikos ir verslo akademija 

(AEVA) organizuotos veiklos  nuotoliniu ir 



bendradarbi

avimą su 

socialiniais 

partneriais. 

kūrybiškumą, 

ugdys jų 

komunikacini

us įgūdžius, 

padės 

mokytojams 

tobulinti 

įgytas 

kompetencija

s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vykdoma 

Erasmus+ 

strateginių 

partnerysčių 

projektų veikla 

pagal planą. 

 

 

 

 

 

 

 

kontaktiniu būdu. PEVA veiklose dalyvavo ir 

pažymėjimus gavo 50 mokinių (direktoriaus 

2021-06-21 įsakymas Nr. V-112).  

1.2. Pateikta paraiška dėl dalyvavimo 

Panevėžio miesto savivaldybės projekte 

„Mano ateitis mano rankose 3“ (2021-04-29 

finansavimo sutartis Nr. 22-934). Projekto 

veikloms vykdyti pritraukta 600 eurų. 

Projekto veiklos nukreiptos į  smurto 

artimoje aplinkoje prevenciją per mokinių 

emocinės būklės gerinimą ir fizinį aktyvumą. 

Projekte dalyvavo 560 I-IV klasių mokinių. 

1.3. Teikta paraiška dėl dalyvavimo VšĮ 

„Lietuvos Junior Achievement“ projekte 

„Praktinio verslumo ugdymo programos 

įgyvendinimas Lietuvos mokyklose (9-12 kl. 

mokiniams)“ (LJA ir Panevėžio 5-osios 

gimnazijos 2021-06-10 sutartis Nr. 

20210610-03). Projekto veikloms 

įgyvendinti pritraukta 4500 eurų. Projekto 

veiklos yra integruotos į neformaliojo 

švietimo programą. Gimnazijoje sukurtos 

mokinių mokomosios bendrovės, kurios su 

savo verslo idėjomis dalyvavo  respublikinėje 

LITEXPO parodoje, laimėjo diplomus 

(direktoriaus 2021-12-08 įsakymas Nr. V-

242). 

1.4. Dėl dalyvavimo tarptautiniame 

Erasmus+ projekte “Walking on the Paths of 

Common European Heritage“ („Vaikštant 

Europos paveldo takais“), pasirašyta sutartis 

(2021-08-27 patvirtinta dotacijos sutartis Nr. 

2021-1-LT01-KA122-SCH-000016121), 

gauta 38269 eurų projekto veikloms vykdyti, 

sudaryta projekto vykdymo grupė 

(direktoriaus 2021-10-20 įsakymas Nr. V-

181).  

2. 2021 metais buvo vykdomi 3 tarptautiniai 

Erasmus+ strateginių partnerysčių projektai: 

2.1. Tęsiamas projektas “The Role of ICT 

Tools in Motivating Learning and Increasing 

the Quality of Education (US-ICT)“ („IKT 

vaidmuo mokymosi motyvacijai“) (2018-10-

29 patvirtinta dotacijos sutartis Nr. 2018-1-

RO01-KA229-049348_2). Parengta galutinė 

ataskaita. Projektas baigtas 2021-08-31. 

2.2. Įgyvendinamos projekto “The Citizen of 

the Future Facing Climatic Change 

(COFFE_E) („Ateities pilietis, susiduriantis 

su klimato pokyčiais“) veiklos (2020-11-20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Organizuoti 

renginiai su 

socialiniais 

partneriais: daugiau 

kaip 50 procentų 

gimnazijos 

mokytojų 

organizavo 

edukacines veiklas 

už gimnazijos ribų. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Daugiau kaip 50 

procentų 

gimnazijos mokinių 

dalyvavo 

mokslinėse - 

tiriamosiose, 

projektinėse 

veiklose. 

patvirtinta dotacijos sutartis Nr. 2020-1-

RO01-KA229-080194_3). 2021 m. spalio 4-

8 dienomis projekto grupė organizavo ir 

vykdė projekto partnerių mokymus 

gimnazijoje (direktoriaus 2021-09-29 

įsakymas Nr. V-169).  

2.3. Įgyvendinamos projekto “Business for 

All“ („Verslas visiems“) veiklos (2020-11-13 

patvirtinta dotacijos sutartis Nr. 2020-1-

IT02-KA229-078956_4). 2021 m. lapkričio 

7-13 dienomis gimnazijos mokiniai ir 

mokytojai dalyvavo projekto partnerių 

mokymuose Katanijos mieste, Italijoje. 

3. Daugiau kaip 50 procentų mokytojų 

bendradarbiaudami su socialiniais partneriais 

organizavo edukacines veiklas už gimnazijos 

ribų (direktoriaus 2021-03-30 įsakymas Nr. 

V-52, direktoriaus 2021-06-08 įsakymas Nr. 

V-108). Organizuotos virtualios išvykos, 

ekskursijos, peržiūros aplankant įvairius 

Lietuvos istorinius, kultūrinius objektus, 

bibliotekas. Bendradarbiaujant su 

universitetais ir kolegijomis organizuotos 

edukacinės ugdymo karjerai veiklos. 

Organizuoti užsiėmimai STEAM centre 

(chemija, biologija, fizika „Lazeriai 

šiuolaikinėse technologijose“). Chemijos 

pamokos vyko UAB ,,Achatas“ įgyvendinant 

projekto „Pamokos matuojasi Panevėžio 

įmones“ veiklas.  

4. 86 procentai mokinių dalyvavo įvairiose 

tiriamosiose, projektinėse veiklose. Daug 

mokinių dalyvauja tarptautiniame DofE 

projekte, pasiekti 3 sidabro ir 4 bronzos 

medaliai. Mokiniams patiko įdomūs 

technologijų ir dailės teminiai projektai - 

parodos, kurios buvo organizuotos virtualioje 

erdvėje, teatro ir šokio teminės pamokos – 

projektai, lietuvių kalbos ir dailės edukacinė 

programa „Saulėgrįžos ratu: Kalėdos“, 

muzikos projektai, „Knygų mugė“, debatų 

programa. Mokiniai noriai dalyvavo 

tarptautiniuose „Erasmus+ projektuose, 

STEAM projekte apie klimato kaitos 

faktorius, STEAM juodosios dėžės projekte, 

ES jaunųjų mokslininkų konkurse, „Idėjų 

mugė“, Panevėžio miesto aplinkosaugos 

projekte „Aplinkos oro tarša“, fizinio 

aktyvumo projekte „Sveikatiada“ ir kituose. 



65 procentai mokinių teigė, kad padidėjo jų 

kūrybiškumas ir socialiniai įgūdžiai.  

1.3. 

Įgyvendinti 

gimnazijos 

fizinės 

aplinkos 

atnaujinimą, 

diegti 

skaitmenine

s priemones 

bei skatinti 

kūrybišką 

skaitmenini

o turinio 

panaudojim

ą.  

Modernizuot

os gimnazijos 

viešosios 

erdvės, 

sudarytos 

sąlygos 

įgalinančios 

mokytis 

aplinkos 

plėtrai, 

stiprinamas 

mokymas(is) 

virtualioje 

ugdymosi 

aplinkoje. 

Skatinamas 

mokytojų 

dalyvavimas 

mokymuose, 

dalinimasis 

gerąja 

patirtimi 

suteikia žinių 

ir įgūdžių 

kokybiškam 

mokymo(si) 

proceso 

organizavimu

i virtualiose 

aplinkose.   

 

 

1. Atnaujintos ir 

modernizuotos 

gimnazijos 

patalpos, įkurta 

edukacinė erdvė, 

kurioje integruotas 

skaitmeninis 

ugdymo(si) turinys 

pagal mokytojų 

pasiūlytas idėjas iki 

2021-12-31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Atnaujinta IKT 

bazė: įrengti ne 

mažiau kaip 5 

stacionarūs 

kompiuteriai 

daugiafunkciame 

centre, nupirktos ne 

mažiau kaip 3 

dokumentų lempos, 

sumontuotas naujas 

ekranas aktų salėje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Daug dėmesio skirta gimnazijos erdvių 

modernizavimui, skaitmeninių priemonių 

įsigijimui ir skaitmeninio turinio 

panaudojimui ugdymo procesą organizuojant 

nuotoliniu ar hibridiniu būdu: 

1.1. Suremontuotas ir modernizuotas 

gimnazijos naujojo pastato II aukšto 

koridorius: atnaujintos lubos, pakeista 

elektros instaliacija, įrengtas šiuolaikinis 

apšvietimas, išdažytos sienos ir grindys iki 

2021-08-31 (iš viso 9991 eurų, iš paramos ir 

gimnazijos aplinkos lėšų). Įrengta WiFi 

stotelė pilnai užtikrina bevielį interneto ryšį 

II aukšto erdvėse. Parengtas mokytojų 

pasiūlytas edukacinės erdvės projektas iki 

2021-12-31.  

1.2. Modernizuota edukacinė erdvė 

„Bendraties kambarys“. Įrengta WiFi stotelė 

užtikrina bevielį interneto ryšį. Įrengtas 1 

nešiojamas kompiuteris. Sudarytos sąlygos 

vykdyti neformaliojo švietimo užsiėmimus 

integruojant skaitmeninį ugdymo(si) turinį. 

1.3. Siekiant kokybiškai organizuoti 

edukacines veiklas gimnazijos erdvėse įsigyti 

2 vežimėliai Ztool su kėdėmis (30 vienetų).  

2. Atnaujintos arba įsigyta naujų IKT 

priemonių:  

2.1. Daugiafunkciame centre stacionariai 

įrengta 12 kompiuterių. Nupirktos 5 

dokumentų lempos, kurias naudoja tiksliųjų 

ir gamtos mokslų mokytojai vesdami 

pamokas nuotoliniu būdu. Nupirkta ir įrengta 

1 stacionari hibridinės klasės įranga, 2 

mobilūs SWIVL robotai ir 2 planšetiniai 

kompiuteriai Apple IPad. Nupirktos 

kompiuterių kameros (22 vienetai), sudarytos 

sąlygos visiems  mokytojams vesti vaizdo 

pamokas ZOOM aplinkoje. Integruojant 

skaitmeninį turinį į ugdymo procesą nupirkti 

2 išmanieji ekranai, sumontuoti lietuvių 

kalbos ir matematikos kabinetuose.  

2.2. Užtikrinant renginių, susitikimų, 

konkursų, konferencijų kokybę nupirkta 

moderni įranga aktų salei: pakabinamas 

ekranas, vaizdo projektorius, garso sistema – 

nešiojama kolonėlė. Dėl pristatymo vėlavimo 

įranga buvo gauta 2021 m. gruodžio 



 

 

 

 

 

3. Organizuotas 1 

seminaras 

mokytojams apie 

skaitmeninių 

priemonių ir turinio 

panaudojimo 

galimybes. Ne 

mažiau kaip 70 

procentų 

gimnazijos 

mokytojų 

pamokose ir kitoje 

veikloje panaudojo 

skaitmenines 

priemones. 

 

 

 

 

 

pabaigoje ir bus montuojama 2022 m. 

pradžioje. 

2.3. Panaudojus skaitmeninio ugdymo lėšas 

gimnazija įsigijo Eduka klasės licenciją, 

kuria nuo 2021-09-01 naudojosi 30 mokytojų 

ir 680 mokinių.  

3. Siekiant veiksmingo skaitmeninių 

priemonių panaudojimo ugdymo procese 

mokytojai skatinami domėtis naujovėmis, 

dalyvauti mokymuose, taikyti veiklose: 

3.1. Daugiau kaip 50 procentų gimnazijos 

mokytojų dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Sėkmingas intelektualiai gabių 

mokinių ugdymas“ modulio „Šiuolaikiškų 

ugdymo(si) aplinkų pritaikymas ugdant 

gabius vaikus“ seminare (direktoriaus 2021-

10-06 įsakymas Nr. AK-89). 

3.2. Daugiau kaip 40 procentų mokytojų 

2021 m. lapkričio mėnesį dalyvavo 

hibridinės klasės ir SWIVL robotukų 

panaudojimo pamokose mokymuose. (1.24. 

Gimnazijos mėnesio darbo planai).  

3.3. Mokytojų komanda dalyvavo STEAM 

mokymuose, 40 val. (direktoriaus 2021-01-

04 įsakymas Nr. AK-1, direktoriaus 2021-05-

03 įsakymas Nr. AK-44). Sudaryta STEAM 

veiklų organizavimo darbo grupė 

direktoriaus (2021-10-01 įsakymai Nr. P-

272-281). 

3.4. Daugiau kaip 80 procentų mokytojų 

sėkmingai taikė skaitmenines priemones, 

panaudojo skaitmeninį turinį: 

3.4.1. 2021 m. sausio – birželio mėnesiais 

daugiau kaip 60 procentų pamokų, 

konsultacijų mokytojai vedė nuotoliniu būdu.   

3.4.2. Įvaizdžio kūrimo grupė sukūrė 

gimnazijos virtualų pristatymą miesto 

progimnazijų 8 klasių mokiniams (1.24. 

Gimnazijos mėnesio darbo planai). 

3.4.3. Renginių organizavimo grupės rengė 

virtualius šventinius renginius visai 

gimnazijos bendruomenei  - Sausio 13-osios, 

Vasario 16-osios, 55-tadienio. (1.24. 

Gimnazijos mėnesio darbo planai). 

3.4.4. Menų ir technologijų mokytojai 

organizavo mokinių piešinių, darbų ir 

fotografijų virtualias parodas. (1.24. 

Gimnazijos mėnesio darbo planai). 

3.4.5. Anglų kalbos mokytojai organizavo 

anglų kalbos meninio skaitymo konkursą 



nuotoliniu būdu miesto 8 klasių mokiniams 

(direktoriaus 2021-02-05 įsakymas Nr. V-

23). 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.      - - 

 

3. 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. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu 

būdu iškilo būtinybė atnaujinti gimnazijos 

nuostatus:  

3.1.1. Sudaryta darbo grupė gimnazijos 

pasirengimo vykdyti mokymą nuotoliniu 

ugdymo proceso organizavimo būdu atitikties 

įsivertinimui (direktoriaus 2021-02-04 Nr. V-

19).  

3.1.2. 2021-02-19 pasirašyta ir teikta paraiška 

„Dėl Panevėžio 5-osios gimnazijos 

pasirengimo vykdyti mokymą nuotoliniu 

ugdymo proceso organizavimo būdu“. 

3.1.3. Parengti nauji gimnazijos nuostatai, 

kuriuose yra įteisintas ugdymo proceso 

organizavimas nuotoliniu būdu. Nuostatai 

patvirtinti Panevėžio miesto savivaldybės 

tarybos 2021-03-31 sprendimu Nr. 1-79, 

įregistruoti Juridinių asmenų registre 2021-05-

07. 

3.1.4. Atnaujintas gimnazijos ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 

(direktoriaus 2021-08-26 įsakymas Nr. V-

125). 

Įgyvendinant „Mokymo nuotoliniu ugdymo 

proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo“ 

reikalavimus gimnazija turėjo įsivertinti atitiktį 

ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu 

ir parengti naujus gimnazijos nuostatus, įteisinant 

nuotolinį ugdymo proceso organizavimo būdą. 

Įsivertinus kriterijus gimnazija atitiko visus 

Kriterijų aprašo reikalavimus organizuoti 

ugdymo procesą nuotoliniu būdu. Tai įteisinta 

naujai patvirtintuose ir įregistruotuose 

nuostatuose ir gimnazija turi galimybę 

organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu ne 

karantino ar valstybės lygio ekstremalios 

situacijos metu.   

3.2. Bendradarbiaujant su AB „Linas Agro 

Group“ organizuotas gimnazijos 

pilietiškiausių abiturientų konkursas 

„Gimnazijos pilietis“ nuotoliniu būdu 

(direktoriaus 2021-01-13 įsakymas Nr. V-7). 

Konkurso stipendijų metinis fondas 7500 eurų.   

Vykdomas sėkmingas bendradarbiavimas su 

gimnazijos partneriais, tęsiama ilgalaikė tradicija 

ugdyti mokinių pilietiškumą, skatinti pilietines 

veiklas. AB „Linas Agro Group“ įsteigtas 

stipendijų fondas motyvuoja mokinius tapti 

aktyviais bendruomenės nariais, ugdo jų 

bendruomeniškumą, skatina dalyvauti konkurse ir 

siekti stipendijos savo tolimesnei veiklai. 

3.3. Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto 

lėšomis gimnazijoje įvesta apsaugos ir 

priešgaisrinė signalizacijos. Parengtas tvarkos 

aprašas „Dėl Panevėžio 5-osios gimnazijos 

apsaugos signalizacijos įjungimo – išjungimo, 

reagavimo į iškvietimus tvarkos aprašo“ 

(direktoriaus 2021-04-01 įsakymas Nr. V-57).   

Gimnazijoje užtikrintas saugumas. Taupant 

savivaldybės biudžeto lėšas atsisakyta sargų 

etatų, peržiūrėtos ir atnaujintos budėtojų 

pareigybės, patvirtinti nauji budėtojų laiko 

grafikai (direktoriaus 2021-02-22 įsakymai Nr. P-

34,35).  



3.4.1. Gimnazijoje organizuotos miesto 

mokinių olimpiados nuotoliniu būdu 

MOODLE aplinkoje ZOOM platformoje: 

matematikos 11 klasių mokiniams 

(direktoriaus 2021-01-11 įsakymas Nr. V-5), 

lietuvių kalbos ir literatūros 9-12/I-IV klasių 

mokiniams (direktoriaus 2021-01-21 įsakymas 

Nr. V-9), anglų kalbos konkursas I-II klasių 

mokiniams (direktoriaus 2021-02-22 V-32). 

3.4.2. Gimnazija vykdė Lietuvos mokinių 

ekonomikos ir verslo olimpiados regioninį 

etapą nuotoliniu būdu MOODLE aplinkoje 

(direktoriaus 2021-03-01 įsakymas Nr. V-37). 

Gimnazijos įsigyta 2021-01-11 ZOOM licencija 

sudarė sąlygas vykdyti nuotolinę priežiūrą 

neribotą laiką, pajungti iki 100 mokinių, 

paskirstyti dalyvius į atskirus kambarius. 

Suburtos mokytojų grupės sklandžiai vykdė 

dalyvių stebėseną, mokinių darbus įkėlė į 

MOODLE aplinką, vertino darbus. 

3.5. Papildomai gavus lėšų (LR ŠMSM 2021-

02-08 įsakymas Nr. V-208, 2021-10-11 

įsakymas Nr. V-1856) organizuotos 

konsultacijos I-IV klasių mokiniams 

mokymosi praradimams kompensuoti kovo – 

birželio  ir spalio – gruodžio mėnesiais.  

Tikslingai panaudotos lėšos, skirtos mokymosi 

praradimams kompensuoti. Parengti mokytojų, 

vedančių konsultacijas sąrašai, nustatytas 

konsultacijų valandų skaičius, vedama apskaita 

kiek mokinių dalyvavo konsultacijose pagal 

mokomuosius dalykus. 

3.6. 2021 m. spalio 5 d. gimnazijos mokiniai ir 

mokytojai organizavo Tarptautinės Mokytojų 

dienos minėjimą Juozo Miltinio dramos teatre 

miesto  švietimo įstaigų darbuotojams. 

Suburta darbo grupė parengė šventės scenarijų, 

bendradarbiaudama su švietimo skyriaus 

atsakingu specialistu organizavo ir vedė šventę 

(Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 

švietimo skyriaus 2021-09-22 raštas Nr. SŠ-

206(22.1.14). 

 

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.   - - - - 
 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai v 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius 
Nepatenkinamai 

☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Tobulinti mokinių individualios pažangos į(si)vertinimo kompetenciją. 

7.2. Dokumentų sistemos valdymo ir proceso organizavimo. 

 

Panevėžio 5-osios gimnazijos direktorė                                    Daiva Dapšauskienė     2022-01-20 


