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                   2022 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 2022-02-22 įsakymu Nr. V-49 patvirtintu gimnazijos 2022 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 2022 metams: I programa - „Ugdymo(si) kokybė“, II programa - „Pagalba“, III programa 

- „Emocinė ugdymo(si) aplinka“. 

Vadybiniai siekiai 2022 metais buvo orientuoti į ugdymo(si) kokybę, didinant 

mokymosi motyvaciją, skatinant mokinių kūrybiškumą, inovatyvius sprendimus per STEAM dalykų 

veiklas, patyriminį mokymą(si), projektinę veiklą, skaitmeninių priemonių bei virtualių aplinkų 

taikymą. 

2022 metais gimnazijoje organizuotas veiklos kokybės įsivertinimas vykdė 2. Srities 

„Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“ 2.4. Temos „Vertinimas ugdant“ 2.4.2. Rodiklio „Mokinių 

įsivertinimas“ tyrimą. Išanalizavus ir apibendrinus gautus anketų duomenis rezultatai džiugina, 

rodiklio 2.4.2. vidutinė vertė yra 3,14. Daugiau kaip 80 procentų mokytojų teigia, kad turi aiškius 

mokinių pažangos vertinimo kriterijus, objektyviai vertina mokinių pažangą ir pasiekimus. Dauguma 

apklausoje dalyvavusių mokinių prisiima atsakomybę už savo mokymosi rezultatus, pildo pažangos 

lapus, nurodo savo sėkmes ir nesėkmes, išsikelia naujus tikslus. Galima teigti, kad gimnazijos 

bendruomenei yra svarbus dialogas vertinant, mokinių įsitraukimas į mokymosi pasiekimų 

įsivertinimą, pažangos stebėjimą. Vertinimas skatina mokinių mokymosi motyvaciją, supratimą apie 

mokymosi būdus ir individualius poreikius. 

2022 metais buvo sukomplektuoti 24 klasių komplektai, metų pabaigoje gimnazijoje 

mokėsi 655 mokiniai. Aukšta pedagogų kvalifikacija, gera infrastruktūra, sutelktas gimnazijos 

bendruomenės darbas, tikslingas finansų valdymas leido 2022 metais pasiekti gerų mokinių 



ugdymo(si) rezultatų. 2021-2022 mokslo metų pabaigoje visi I, III klasių mokiniai perkelti į 

aukštesnę klasę. Bendras I-IV klasių mokinių visų mokomųjų dalykų pažymių vidurkis 2021-2022 

mokslo metų pabaigoje buvo 7,8. 2022 metais 175 abiturientai baigė vidurinio ugdymo programą, 

174 abiturientams įteikti brandos atestatai. 11 abiturientų išlaikė tarptautinį anglų kalbos egzaminą 

B2-C1 lygiu pagal bendruosius Europos kalbų metmenis. Abiturientų valstybinių brandos egzaminų 

(VBE) įvertinimo vidurkis 54,5 (2021 metais - 54,3). Daugiau negu pusė abiturientų (54,0 procentų) 

už VBE surinko nuo 50 iki 100 balų. 4 abiturientų valstybinių brandos egzaminų rezultatai buvo 

įvertinti 100 balų, iš kurių 2 abiturientai gavo po 2 šimtukus. 173 antrokai baigė pagrindinio ugdymo 

programą. 2022 metų rugsėjį gimnazija sėkmingai sukomplektavo 6 pirmąsias klases, gimnaziją 

pradėjo lankyti 168 naujai priimti I klasių mokiniai. Daugumos į gimnaziją ateinančiųjų mokinių 

pažymio vidurkis yra vidutinis ir jie geba prisiderinti prie naujos ugdymo(si) aplinkos, ugdo 

motyvaciją, siekia užsibrėžtų tikslų. 

2022 metų pabaigoje gimnazijoje dirbo 2 mokytojai ekspertai, 52 mokytojai 

metodininkai, 3 vyresnieji mokytojai ir 4 mokytojai (iš viso 61 mokytojas). Mokytojai kvalifikacijos 

tobulinimo ir metodinės veiklos prioritetu išsikėlė šiuolaikinės pamokos organizavimo tobulinimą 

identifikuojant stipriąsias ir tobulintinas asmenines ir bendras profesinio meistriškumo 

kompetencijas. 85 procentai mokytojų dalyvavo seminare „Mokymas(is) įtraukioje mokykloje“, 

susipažino su įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo gimnazijoje rekomendacijomis. 20 procentų 

mokytojų dalyvavo STEAM centro organizuotuose kvalifikacijos kėlimo kursuose. Dalis mokytojų 

dalyvavo „Inovatyvios ugdymo strategijos“ I modulyje  „STEAM  kaip filosofija, metodas, pamoka“ 

– 35 mokytojai,  II modulyje „Į mokymąsi orientuotas vertinimo kultūros augimas“ – 42 dalyviai, 

10 mokytojų tobulino STEAM ir anglų k. kompetencijas dalyvaudami tarptautinio Erasmus+ 

projekto „Įvaldykime STEAM“ mokymuose Maltoje. 

2022 metais įgyvendinant programą ,,Ugdymo(si) kokybė“ ypatingas dėmesys buvo 

skirtas uždaviniui „Tobulinti tiriamąjį, kūrybinį, interpretacinį, patirtinį mokymą(si)“ įgyvendinti. 

Buvo parengtas STEAM įgyvendinimo priemonių planas. Gimnazija teikė paraišką ,,Tūkstantmečio 

mokyklos“ programos projektui ir buvo pakviesta dalyvauti. Apie 40 procentų gimnazijoje vykdytų 

veiklų buvo orientuota į STEAM iniciatyvos įgyvendinimą. Daugiau kaip pusė – 77 procentai 

mokinių dalyvavo gamtos mokslų, menų, informacinių technologijų, matematikos praktiniuose 

tiriamuosiuose darbuose, praktinėse mini dirbtuvėse. Mokiniams labai patiko  integruotas (chemijos, 

dailės , anglų, informacinių technologijų, biologijos, fizikos, žmogaus saugos ) STEAM projektas 

„Vanduo gyvybės šaltinis“, kuriame dalyvavo I-III klasių mokiniai. Mokytojai parengė šio projekto 

pamokų planus, tai buvo  pasiruošimo Erasmus+ projekto COFFE_E mokymams Portugalijoje dalis. 

II klasių mokiniai dalyvavo projekte „Gimnazijos  teritorijos oro užterštumo tyrimai kerpių testu“. 

I-IV klasių mokiniams pamokos kitaip vyko Panevėžio įmonėse: HARJU ELEKTER UAB, UAB 

,,Aukštaitijos vandenys“, Nacionaliniame kraujo centre. Mokytojai  kartu su Panevėžio verslo 

įmonėmis sukūrė 3 pamokų scenarijus patyriminiam mokymui(si) įmonėse. 60 procentų mokinių 

dalyvavo neformaliojo švietimo  užsiėmimuose STEAM centro ir  gimnazijos organizuotose 

integruotuose renginiuose. 2022 metais buvo gautas finansavimas itin gabių ir motyvuotų mokinių 

ugdymui, tęsiama Panevėžio ekonomikos ir verslo akademijos (PEVA) veikla, organizuota vasaros 

stovykla ir susitikimai su Panevėžio verslininkais. 

Gimnazijoje daug dėmesio skiriama gabiems mokiniams ugdyti. Mokiniai pasiekė 

aukštų rezultatų miesto ir respublikinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose: 20 mokinių tapo  

respublikinių olimpiadų, konkursų, varžybų prizininkais. 54 mokiniai tapo miesto olimpiadų, 

konkursų, varžybų prizininkais ir nugalėtojais (biologija, chemija, matematika, informacinės 



technologijos, istorija, geografija, lietuvių k. ir literatūra, anglų k., rusų k., dailė, muzika, fizinis 

ugdymas). Taip pat aktyviai mokiniai dalyvavo respublikiniuose konkursuose, projektuose: 

„Bebras“ – 382 mokiniai, „Kengūra“ – 9 mokiniai, „Olympis“ – 30 mokinių. Aukštus rezultatus 

pasiekti padėjo geras mokinių pamokų lankomumas, lankstus pamokų tvarkaraštis, gerai sudaryti 

individualūs mokinių planai, 43 konsultacinių centrų veikla, jiems skirtos 89 valandos.   

Gimnazijoje parengta tėvų informavimo ir komunikavimo tvarka leido tėvams ir 

mokytojams efektyviau ir dažniau bendrauti, laiku gauti išsamią informaciją apie jų vaikų daromą 

pažangą. 

Gimnazijoje  ypatingas dėmesys yra skiriamas mokinių mokymosi lūkesčių fiksavimui 

bei analizei. Patobulintas pažangos fiksavimo lapas. Susitarta, kad mokinio pasiekimų ir pažangos 

duomenys tvarkomi ir analizuojami ne mažiau nei du kartus per mokslo metus. Kiekvienam mokiniui 

sudarytos sąlygos įsivertinti lyginant esamus mokymosi pasiekimus su jo pasiekimų lūkesčiais, 

aptarti mokymosi pasiekimų lūkesčių ir realios situacijos dermę, aptarti ne tik su pedagogais, bet ir 

tėvais. 

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. Mokinių pasiekimai vertinami, atsižvelgiant ne vien 

į programose apibrėžtus ugdymo tikslus siekiant mokinio asmeninės pažangos, atsižvelgiama į 

individualias kiekvieno mokinio išgales bei poreikius. Mokiniai mokomi stebėti ir analizuoti savo 

dalykinių ir bendrųjų kompetencijų pažangą, mokomasi tyrinėjant, eksperimentuojant, atrandant ir 

išrandant, kuriant, bendraujant.  

35 procentai pamokų vyko kitose netradicinėse erdvėse: Panevėžio G. Petkevičaitės-

Bitės bibliotekoje, Panevėžio Karaliaus Mindaugo husarų batalione,  istorijos pamokos kine „Pūga  

prie Memelio“, 10 pamokų teatre pagal programinius kūrinius („Balta drobulė“, „Meilė, džiazas ir 

velnias“, „Marti“, „Riešutų duona“ ir kt.), lietuvių kalbos ir literatūros pamokos „Radvilos 

Dubingiuose“, pilietiškumo pamokos Panevėžio kraštotyros muziejuje ir Sovietinio bunkerio 

muziejuje Nemenčinėje, Nacionaliniame kraujo centre, Laisvės  kovų ir sovietinės okupacijos 

muziejuje Vilniuje, Panevėžio savivaldybėje, Panevėžio  rūmų apylinkės teisme. 85 procentų 

mokinių teigiamai vertina netradicines pamokas. 

2022 metais metodinė taryba, siekdama ugdymo proceso kokybės tobulinimo planavo 

ir inicijavo metodinių grupių veiklą, mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties 

sklaidą, profesinį tobulėjimą. 70 procentų mokytojų dalyvavo patirtinio mokymosi modelio 

„Mokomės- išbandome-dalinamės“ veikloje. Organizuoti 3 grįžtamojo ryšio metodiniai gerosios 

patirties sklaidos užsiėmimai metodinėse grupėse apie šiuolaikinės pamokos, įtraukiančios mokinius 

į aktyvų mokymą(si), organizavimo strategijas, vyko praktiniai patarimai kolega kolegai. 35 

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

procentų mokytojų vedė netradicines integruotas dalykų pamokas: anglų k. ir  informacinių 

technologijų,  tikybos ir lietuvių k., lietuvių k. ir technologijų ir kt. 40 procentų mokytojų stebėjo ir 

aptarė kolegų pamokas. 20 procentų mokytojų diegiant kolegialų mokymąsi patobulino pamokos, 

ugdomosios veiklos vadybą. Savivaldybės lygmens darbo grupėse ir komisijose buvo pakviesti ir 

dalyvavo 43 mokytojai. Mokytojai dirbo brandos egzaminų, dalykinių olimpiadų, nacionalinių 

mokinių pasiekimų patikrinimo, dalykinių konkursų vertinimo komisijose. 15 mokytojų buvo 

pakviesti ir dalyvavo šalies valstybinių brandos egzaminų vertinimo komisijose. 3 mokytojai 



vadovavo miesto metodiniams būreliams. Metodinėse grupėse  analizuojami ir aptariami  

kontrolinių, diagnostinių testų, bandomųjų egzaminų, pusmečių, MBE, VBE, PUPP rezultatai. 

 Gimnazijos metodinė veikla buvo orientuota ne tik į mokinio, bet ir į mokytojo 

asmenybės ūgtį, šiuolaikinės pamokos organizavimą aktyvinant mokinių veiklas. Metodinės tarybos 

susirinkimuose buvo priimti sprendimai dėl vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymo, mokymo 

priemonių įsigijimo prioritetų numatymo bei lėšų paskirstymo. Gimnazijoje susitarta dėl kolegialaus 

bendradarbiavimo, siekiamų pokyčių, lūkesčių taikant „Kolega kolegai“ metodą. 

Švietimo pagalbą gimnazijoje 2022 metais teikė mokytojai, klasių vadovai ir švietimo 

pagalbos specialistai (socialinis pedagogas, psichologas ir ugdymo karjerai specialistas). Ypatingas 

dėmesys skirtas mokinių lankomumui gerinti. Išanalizavus ir apibendrinus lankomumo ataskaitas 

stebimas 10 proc. lankomumo gerėjimas. 2021-2022 mokslo metų pabaigoje atliktas mokinių 

tyrimas „Savijauta gimnazijoje“. Tyrimo rezultatai parodė, kad mokinių tarpusavio, mokinių ir 

mokytojų tarpusavio santykiai grindžiami pagarba, pasitikėjimu, pastangomis suprasti kitą, 

geranoriškumu, rūpinimusi padedant ir dalijantis. Siekiama, kad kiekvienas jaustųsi vertingas, 

reikalingas ir saugus. 

Efektyvinant Vaiko gerovės komisijos (VGK) veiklą, 2022 metais sistemingai 

vykdoma mokinių stebėsena. Įvyko 11 VGK posėdžių. VGK posėdžiai buvo veiksmingi daugiau nei 

pusei svarstytų mokinių (59 procentai), o su likusiais mokiniais (41 procentas) nuolat intensyviai 

dirbama, situacija stebima. 

Teikiama veiksminga psichologinė pagalba mokiniui, gimnazijos bendruomenei 

švietimo raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais, vykdomos 

individualios psichologinės konsultacijos mokiniams ir jų tėvams, mokytojams. Gimnazijos 

psichologas teikė reguliarias ilgalaikes konsultacijas 80 mokinių, 34 tėvams ir 21 mokytojui. Sausio 

mėnesį atliktas visų I klasių mokinių adaptacijos tyrimas. Rugsėjo – spalio mėn. vyko socializacijos 

– adaptacijos projektas I klasių mokiniams. Balandžio – gegužės mėnesiais vyko 24 užsiėmimai II 

klasėse mokinių psichologinio atsparumo stiprinimui (projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas 

Panevėžio mieste“ bendradarbiaujant su Panevėžio visuomenės sveikatos biuru). Lapkričio mėnesį 

vyko neuroedukaciniai – psichologiniai mokymai streso ir konflikto valdymui mokytojams ir 

mokiniams.  

Pagalbos specialistai, klasių vadovai ir dalykų mokytojai teikė specialiąją pagalbą 

nuolat ir pagal poreikį. Parengtos lietuvių kalbos ir matematikos programos pritaikytos 4 specialiųjų 

poreikių mokiniams. Vaiko gerovės komisijoje organizuotas mokytojų susirinkimas tema „Darbas 

su specialiųjų poreikių vaikais“, aptarta specialiųjų poreikių mokinių mokymosi pažanga. 

Ugdymo karjerai programa buvo sėkmingai įgyvendinta per numatytas priemones: 

bendradarbiaujant su Panevėžio miesto Jaunimo darbo centro specialistais organizuoti savęs 

pažinimo renginiai I-II klasių mokiniams, II klasių mokinių individualių profesinių poreikių tyrimas, 

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

susitikimai su buvusiais gimnazijos mokiniais, karjeros savaitė gimnazijoje, išvykos į „Atvirų durų 

dienas“ aukštosiose mokyklose, I-IV klasių mokinių dalyvavimas „Studijų mugėje 2022“ 

Panevėžyje. 

2022 metų strateginio  tikslo „Kurti ir plėtoti palankią emocinę aplinką gimnazijoje“ 

uždavinių įgyvendinimo analizė, numatytų priemonių veiksmingumas, gimnazijos kultūros 

puoselėjimas, vertybių sistemos kūrimas leidžia daryti išvadą, kad 95 procentai numatytų priemonių 

buvo sėkmingai įgyvendintos ir atspindi gimnazijos kokybišką, prasmingą ir įdomią popamokinę 

veiklą, ugdo gimnazijos tapatumo jausmą, tradicijų tęstinumą. 



Ypatingas dėmesys skiriamas mokinių pilietiškumo, tautinio tapatumo, istorinės 

atminties ugdymui. Bendradarbiaujant su AB „Linas Agro Group“ 18 kartą gimnazijoje vyko 

konkurso „Gimnazijos pilietis“ apdovanojimai, nugalėtojams skirta 7500 eurų. Tęsiama DofE 

programa (Tarptautiniai jaunimo apdovanojimai), kurios veiklose mokiniai ugdo savo individualius 

gebėjimus, vertybes, mokosi dirbti komandoje, priimti sprendimus. 2022 metais 3 mokiniai įvykdė 

aukso ženklelio normatyvus, 2 – sidabro, 4 – bronzos.   

Gimnazijos bendruomenei svarbūs angliškas tradicijas puoselėjantys renginiai: 35 

kartą organizuotas išskirtinis „Angliškų Kalėdų“ spektaklis, kuris sukvietė visą gimnazijos 

bendruomenę, nemažą būrį asociacijos ALUMNIV narių, vyko tradicinė Pyragų diskoteka, Kalėdinė 

loterija. Aktyvi buvo Debatų klubo veikla – organizuoti 9 debatai anglų kalba aktualiomis 

socialinėmis temomis. Gimnazijos II klasių mokiniai dalyvavo tarptautiniame ASSIST konkurse. 

Gimnazijos gyvenimas ir mokinių kūryba atsispindi periodiškai leidžiamame 

gimnazijos laikraštyje „Skaityk“ (per metus išleisti 5 numeriai), rengiamose mokinių darbų, tapybos, 

fotografijų parodose. 2021-2022 mokslo metų pabaigoje įvyko mokinių konferencija „Kaip man 

praėjo šie mokslo metai?“, kurios nutarimai pristatyti mokytojams, atsižvelgta į mokinių 

pageidavimus, sprendžiamos iškilusios problemos. 

2022 metais gimnazija aktyviai dalyvavo projektinėje veikloje: mokiniai ugdė 

kūrybiškumo, šiuolaikinių technologijų taikymo, problemų sprendimo ir anglų kalbos įgūdžių 

lavinimo kompetencijas dalyvaudami 3 Erasmus+ projektuose, mokytojai tobulino kompetencijas 2 

Erasmus+ projektuose. Bendradarbiaujant su VšĮ Lietuvos Junior Achievement tęsiama „Praktinio 

verslumo ugdymo“ programa, kur mokiniai ugdė verslumo įgūdžius, mokėsi kurti bendroves. Taip 

pat 82 procentai gimnazijos mokinių dalyvavo neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projekte 

„Jau nuo šiandien noriu žinoti“, šiame projekte dalyvavo 42 mokiniai iš socialiai pažeidžiamos 

grupės. 

2022 metais gimnazijos išlaikymui skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai, 

sprendimai derinti su gimnazijos savivaldos institucijomis, bendruomene. Panaudojus ilgalaikio 

turto lėšas gimnazija įsigijo Husqvarna Rider traktoriuką-žoliapjovę (3900eur). Savivaldybės 

lėšomis 2022 metais tęsiama gimnazijos naujojo pastato II aukšto koridoriaus renovacija: įrengta 

nauja patalpa prie aktų salės, koridoriuje sukurta edukacinė erdvė, sujungti du kabinetai (9025eur), 

taip pat atnaujintos mokytojų kambario lubos, įrengtas šiuolaikinis apšvietimas (2275eur). Siekiant 

užtikrinti sėkmingą ugdymo proceso organizavimą iš lėšų, skirtų skaitmeniniam ugdymui 

organizuoti ir savivaldybės lėšomis gimnazija įsigijo Eduka Klasės licenciją, kuria naudojasi visa 

gimnazijos bendruomenė (13155eur), 3 WiFi prieigos taškus (150eur), 3 SMART išmaniuosius 

ekranus (10000eur),  16 kamerų prie stacionarių kompiuterių (648eur), 2 nešiojamus kompiuterius, 

4 vaizdo projektorius, 4 kolonėles (3013eur). Gimnazija naudojasi MOODLE virtualia aplinka. 

Informacijos sklaida apie gimnazijos veiklą yra vykdoma atnaujintoje internetinėje svetainėje adresu 

penktoji.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, 

stiprinant 

mokinių 

individualių 

dalykinių 

kompetencijų 

pažangos 

stebėjimą ir 

įsivertinimą, 

siekiant 

daugumos 

mokinių 

asmeninės 

pažangos. 

 

 

Efektyviai 

taikant 

mokinių 

savęs 

vertinimo 

procedūras, 

padedančias 

identifikuoti 

mokinio 

asmeninę 

pažangą,   

gerėja 

mokinių 

pasiekimai. 

1. Ne mažiau kaip 50 

proc. stebėtų pamokų 

identifikuotas mokinių 

pažangos vertinimas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Stebėtų pamokų metu 

ne mažiau kaip 50 proc. 

mokytojų organizuos 

mokinių savęs 

vertinimo procedūras, 

padedančias 

identifikuoti jiems 

asmeninę pažangą.  

3. Organizuotas I klasių 

mokinių žinių ir 

gebėjimų patikrinimas 

mokslo metų pradžioje, 

siekiant tiksliau 

identifikuoti mokinių 

žinių ir gebėjimų 

lygmenį lietuvių kalbos, 

anglų kalbos ir 

matematikos, pasiūlyti 

mokiniams pedagoginę 

pagalbą bei pamatuoti jų 

pažangą mokslo metų 

pabaigoje.  

 

4. Siekiama 

konsultacinių centrų 

įvairovės 

individualiems mokinių 

poreikiams tenkinti: 

mokinių individualios 

pažangos fiksavimo 

lapų ir apklausos 

duomenimis ne mažiau 

kaip 50 proc. I-IV klasių 

mokinių teigiamai 

vertins teikiamą 

diferencijuotą pagalbą 

konsultaciniuose 

centruose.  

1. Pamokų stebėsena vyko 2022 metų I-

II ketvirčius ir buvo orientuota į mokinių 

pažangos vertinimą, mokinių pažangos 

vertinimo kriterijų aiškumą:  

1.1. Daugiau kaip 50 proc. gimnazijos 

mokytojų vedė bent vieną atvirą 

pamoką. (1.24. Gimnazijos mėnesio 

darbo planai) 

1.2. Daugiau kaip 80 proc. stebėtų 

pamokų metu fiksuotas mokinių 

pažangos vertinimas. (Segtuvas 

„Pamokų stebėsena“: pamokų 

stebėsenos grafikas 2021-2022 m.m., 

pamokų stebėjimo protokolai)  

2. Stebėtų pamokų protokolai rodo, kad 

daugiau kaip 50 proc. mokytojų vykdė 

mokinių savęs vertinimo procedūras. 

Aptartos stebėtos mokytojų pamokos, 

mokytojui suteiktas grįžtamasis ryšys 

apie ugdymo aplinkos kūrimą ir 

vertinimo kriterijų tinkamumą. (2022 

metų pamokų stebėjimo protokolai)  

3.1. 2022-2023 m. m. pradžioje I klasių 

mokiniams (100 proc.) organizuoti 

lietuvių kalbos ir literatūros, 

matematikos bei anglų kalbos 

diagnostiniai testai, nustatytas mokinių 

žinių lygis, kuris padės pamatuoti jų 

pažangą mokslo metų pabaigoje. 

3.2. Lietuvių kalbos ir literatūros bei 

matematikos diagnostiniai testai rugsėjo 

mėn. organizuoti visiems II-IV klasių 

mokiniams, siekiant įvertinti jų žinias ir 

gebėjimus bei pamatuoti jų pažangą 

mokslo metų pabaigoje. (1.24. 

Gimnazijos mėnesio darbo planai, 2022-

06-15 švietimo skyriaus raštas VI-115) 

4.1. 2022 metų pradžioje individualiems 

mokinių poreikiams tenkinti 82 valandos 

skirtos 11 dalykų konsultaciniams 

centrams, 2022 metų pabaigoje veikė 89 

konsultaciniai centrai. 

4.2. Panaudojant lėšas, skirtas mokyklų 

tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti 

gruodžio mėn. organizuotos lietuvių 

kalbos ir literatūros bei matematikos 

individualios konsultacijos IV klasių 

mokiniams, turintiems mokymosi 

sunkumų. (direktoriaus 2022-11-09 

įsakymas Nr. V-265) 

4.3. 2021-2022 m.m. mokinių 

individualios pažangos fiksavimo lapai 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Visi mokiniai 

dalyvaus individualios 

pasiekimų ir pažangos 

aptarime pildydami 

atnaujintus pažangos 

fiksavimo lapus. Ne 

mažiau kaip 70 proc. 

mokinių tėvų stebės ir 

vertins vaiko 

individualius 

pasiekimus ir pažangą 

pagal atnaujintą 

pažangos fiksavimą. 

rodo ir klasių vadovai po individualių 

pažangos ir pasiekimų aptarimų teigia, 

kad daugiau kaip 50 proc. mokinių 

teigiamai vertina diferencijuotą pagalbą 

konsultaciniuose centruose. 

4.4. 2022 metų II ketvirtį atliktas veiklos 

kokybės 2. Srities „Ugdymas(is) ir 

mokinių patirtys“ 2.4. Temos 

„Vertinimas ugdant“ 2.4.2. Rodiklio 

„Mokinių įsivertinimas“ vertinimas. 

Vidutinė vertė yra 3,14. 80 proc. 

mokytojų taiko aiškius vertinimo 

kriterijus, daugiau kaip 50 proc. mokinių 

prisiima atsakomybę už savo rezultatus, 

teigiamai vertina individualius 

pokalbius.   

5. Kiekvienam mokiniui sudarytos 

sąlygos įsivertinti lyginant esamus 

mokymosi pasiekimus su jo pasiekimų 

lūkesčiais, aptarti mokymosi pasiekimų 

lūkesčių ir realios situacijos dermę. Visi 

gimnazijos mokiniai pildė atnaujintus 

pasiekimų ir pažangos fiksavimo lapus 

po I-ojo pusmečio sausio mėnesį ir po II 

pusmečio birželio mėnesį. Visi mokiniai 

dalyvavo individualios pažangos 

aptarime su klasių vadovais. Daugiau 

kaip 70 proc. mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) susipažino su individualiais 

vaikų pasiekimais ir pažanga, pateikė 

savo vertinimą.  

1.2. Tobulinti 

mokinių 

interpretacini

o bei 

patirtinio 

mokymosi, 

kūrybiškumo, 

iniciatyvumo 

ir verslumo 

kompetencija

s, didinant 

mokinių 

susidomėjimą 

gamtos 

mokslais, 

informacinė

mis 

technologijo

mis, 

matematika 

(STEAM) ir 

Kryptingai 

organizuoja

ma 

tiriamoji, 

projektinė 

veikla 

sudaro 

sąlygas 

gerinti 

mokinių 

mokymosi 

kokybę, 

ugdyti 

mokinių 

tiriamojo 

darbo 

rengimo 

gebėjimus. 

1. Organizuota ne 

mažiau kaip 50 

tiriamųjų veiklų I-IV 

klasių mokiniams 

gamtos mokslų, 

technologijų 

laboratorijose ar kitose 

erdvėse per metus.  

2. Vykdyta gamtos 

mokslų, informacinių 

technologijų, 

ekonomikos ir verslumo 

ne mažiau kaip 2 

projektų veikla pagal 

planą. Organizuota ne 

mažiau kaip 10 

projektinių veiklų.  

 

 

 

 

1. 2022 metais organizuota daugiau kaip 

60 tiriamųjų veiklų I-IV klasių 

mokiniams gamtos mokslų 

laboratorijose, menų, informacinių 

technologijų, matematikos praktinėse 

mini dirbtuvėse, kuriose dalyvavo 77 

proc. mokinių. 

 

2. Įgyvendinti gamtos mokslų, 

informacinių technologijų, ekonomikos 

ir verslumo projektai: 

2.1. Tęsiamos tarptautinis Erasmus+ 

COFFE_E projekto veiklos: gimnazijoje 

organizuotas integruotas (chemijos, 

dailės, anglų, informacinių technologijų, 

biologijos, fizikos, žmogaus saugos) 

STEAM projektas „Vanduo gyvybės 

šaltinis“, kuriame dalyvavo I-III klasių 

mokiniai, sukurti pamokų planai, II 

klasių mokiniai atliko Panevėžio miesto 

ir rajono šulinių vandens tyrimą, 



ekonomika, 

skatinant juos 

dalyvauti 

STEAM 

dalykų 

veiklose, 

projektuose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ne mažiau kaip  50 I-

IV klasių mokinių gilins 

žinias ir tobulins 

kompetencijas 

edukacinėse veiklose 

STEAM centre, kitose 

erdvėse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Organizuoti ne 

mažiau kaip 2 renginiai 

mokiniams, kuriuose 

mokiniai dalinsis 

tiriamojo mokymosi 

patirtimi. 

organizuoti partnerių susitikimai 

Ispanijoje, Italijoje, mokytojų mokymai  

Portugalijoje. 

2.2. Tęsiamas tarptautinis Erasmus+ 

projektas „Verslas visiems“: partnerių 

susitikimai Vengrijoje ir Serbijoje. 

2.3. Bendradarbiaujant su VšĮ Lietuvos 

Junior Achievement tęsiamas praktinio 

verslumo skatinimo projektas: mokinių 

komandos dalyvavo nacionalinėje 

jaunųjų bendrovių parodoje, laimėjo 3 

nominacijas 

2.4. Organizuoti tarptautinio 

ERASMUS+ projekto „Įvaldykime 

STEAM“ mokytojų mokymai Maltoje.  

3.1. Organizuotos 14 integruotų gamtos 

mokslų ir 2 informacinių technologijų 

pamokos STEAM centre, kuriose 

dalyvavo I-III klasių mokiniai (daugiau 

kaip 60 proc. mokinių). 

3.2. Daugiau kaip 30 proc. mokinių 

dalyvavo matematikos ir informacinių 

technologijų STEAM renginiuose kitose 

erdvėse: respublikiniame piešinių 

konkurse „Piešinys – matematikos 

uždavinys“, konkurse – parodoje 

„Mandalos matematika“, plakatų 

konkurse „Merginos moksle“, 

respublikiniame konkurse „Ateities 

robotai“.  

4. Gimnazijoje organizuoti mokomieji-

tiriamieji renginiai: II klasių mokiniai 

dalyvavo „Gimnazijos  teritorijos oro 

užterštumo tyrimai kerpių testu“, I klasių 

mokiniai – „Mes prieš taršą. Saugok 

gamtą“.  

1.3. Kurti ir 

plėsti 

šiuolaikiškas, 

dinamiškas ir 

funkcionalias 

ugdymo(si) 

aplinkas 

gimnazijoje.  

Sudarytos 

sąlygos 

įgalinančios 

mokytis 

aplinkos 

plėtrai, 

stiprinamas 

mokymo(si) 

įvairiapusiš

kumas 

naudojant 

IKT ir 

virtualias 

ugdymo(si) 

aplinkas, 

sukurtos 

1. Įrengta integruota 

menų ir informacinių 

technologijų edukacinė 

erdvė naujojo pastato II 

aukšto koridoriuje iki 

2022-12-31. 

 

2. Organizuoti mokymai 

mokytojams, 

naudojantiems ugdyme 

interaktyvius ekranus. 

Mokymuose dalyvaus 

ne mažiau kaip 30 proc. 

mokytojų. 

 

 

1. Įrengta literatūros, socialinių mokslų 

ir menų edukacinė erdvė naujojo pastato 

II aukšto koridoriuje iki 2022-12-31. 

Edukacinė erdvė skatins mąstymą, 

kūrybiškumą, knygų skaitymą. 2023 

metais bus integruotos informacinių 

technologijų edukacinės programos. 

2.1. Balandžio ir lapkričio mėn. 

organizuoti mokymai mokytojams apie 

išmaniųjų ekranų panaudojimo 

galimybes ugdymo procese.   

2.2. Mokymuose dalyvavo 13 mokytojų 

(22 proc., dalis mokytojų 2 kartus), kurie 

ketino naudoti interaktyvius ekranus 

ugdymo procese. 



aplinkos, 

skatinančios 

mąstymą ir 

kūrybiškum

ą, 

skatinamas 

mokytojų 

dalinimasis 

gerąja 

patirtimi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ne mažiau kaip 40 

proc. mokytojų ir 80 

proc. mokinių naudosis 

virtualia mokymo(si) 

aplinka „EDUKA 

KLASĖ“.  

4. Mokytojų patirties 

sklaida „Kolega 

kolegai“ - kiekvienos 

metodinės grupės 1-2 

mokytojai dalinsis 

interaktyvių ekranų, 

skaitmeninio turinio 

naudojimo ugdymui ir 

virtualių mokymosi 

aplinkų funkcijomis. 

2.3. Įsigyti 3 SMART išmanieji ekranai 

(10000eur). 

2.4. 2022 m. vasario mėn. vyko 

mokymai kaip dirbti su Swivl 

robotukais. 

2.5. 2022 pavasarį vyko darbo su 

hibridine klase mokymai. 

3. Įsigyta „EDUKA KLASĖ“ licencija 

(13155eur) sudarė galimybę 30 

mokytojų (50 proc.) ir visiems 

mokiniams (100 proc.) naudotis virtualia 

mokymo(si) aplinka. 

 

4. Kuriama kolegialaus 

bendradarbiavimo kultūra metodinėse 

grupėse:  

4.1. Metodinių grupių susirinkimai vyko 

kiekvieną mėnesį. (1.24. Gimnazijos 

mėnesio darbo planai) 

4.2. 7 metodinėse grupėse 1-3 mokytojai 

per metus dalinosi išmaniųjų ekranų, 

skaitmeninio turinio panaudojimo ir 

virtualių ugdymosi aplinkų funkcijų 

ugdymo procese plėtra. 

4.3. Visi gimnazijos mokytojai turėjo 

galimybę naudotis gimnazijos 

MOODLE virtualia aplinka 

penktoji.vma.lm.lt   

4.4. 2022-01-11 pratęsta gimnazijos 

ZOOM licencija (169,28 eurų), suteikė 

galimybę organizuoti ugdymo procesą 

nuotoliniu būdu iki 100 dalyvių neribotą 

laiką. 

4.5. Mokytojai naudoja įvairias 

šiuolaikines virtualaus mokymo erdves: 

etest.lt, egzaminatorius.lt, Oxfordo 

universiteto platformą 

www.oxfordlearn.com Kahoot, TED 

Talks, pedagogas.lt, Emokykla.lt, 

„Ugdymo sodas“, www.mozaweb.com 

(trimačiai mokomieji objektai, pvz., 

ausies sandara), angis.net 

(programavimo mokymui), mokytojų 

mokymosi platforma 

https://elearning.etimalta.com/en/  

 

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) 

http://www.oxfordlearn.com/
http://www.mozaweb.com/
https://elearning.etimalta.com/en/


Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Teikta paraiška ir gautas finansavimas 

Motyvuotų ir gabių mokinių papildomo 

mokymo projekto įgyvendinimui. (Sutartis 

2022-04-04 Nr. 22-862) Organizuota 

Panevėžio Ekonomikos ir verslo akademijos 

(PEVA) veikla, kurioje dalyvavo 79 miesto 

gimnazijų mokiniai. Bendradarbiaujant su 

MRU organizuotos dėstytojų paskaitos 

kontaktiniu ir nuotoliniu būdu, susitikimai su 

verslininkais, vasaros stovykla. 

Miesto gimnazijų mokiniai aktyviai įsitraukė į 

PEVA veiklas. 57 klausytojai gavo baigimo 

pažymėjimus. Dalyvaudami akademijos veikloje  

mokiniai įgijo finansinio raštingumo bei verslumo 

žinių, ugdė kritinio mąstymo kompetenciją, 

gebėjimą dirbti komandoje. PEVA vykdė veiklas 

bendradarbiaudama su Alytaus ekonomikos ir 

verslo akademija (AEVA). Abiejų akademijų 

mokiniai turėjo galimybę dalintis savo žiniomis 

vasaros stovyklos metu.  

3.2. Parengtas Panevėžio 5-osios gimnazijos 

projektas ir teikta paraiška dalyvauti projekte 

„Tūkstantmečio mokykla“ (TŪM).   

Gimnazija įtraukta į miesto TŪM programą. 

Įkurtos gamtos mokslų laboratorijos sudarys 

sąlygas patyriminiam mokymui(si), skatins 

mokinių motyvaciją, įkurta kultūrinė erdvė ugdys 

mokinių kūrybiškumą, inovatyvaus problemų 

sprendimo, bendravimo ir bendradarbiavimo 

kompetencijas.  

3.3. Bendradarbiaujant su AB „Linas Agro 

Group“ organizuotas gimnazijos 

pilietiškiausių abiturientų konkursas 

„Gimnazijos pilietis“ (direktoriaus 2022-01-21 

įsakymas Nr. V-17). 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. 

3.4. Kovo-birželio mėn. gimnazijoje 

organizuotas mokinių iš Ukrainos mokymas 

III-oje klasėje (direktoriaus 2022-03-28 

įsakymai Nr. M-23-24, 2022-04-28 įsakymas 

Nr. M-35). 

Gimnazijoje sudarytos sąlygos pabėgėlių iš 

Ukrainos vaikams integruotis naujoje aplinkoje, 

buvo organizuotos lietuvių kalbos konsultacijos, 

dalykų programos buvo pritaikytos mokinių 

gebėjimams ir įgūdžiams lavinti, teikiama 

socialinė pagalba mokiniams ir jų šeimoms. 

3.5. Gimnazijoje organizuotos miesto ir 

respublikinės mokinių olimpiados nuotoliniu 

būdu MOODLE aplinkoje ZOOM 

platformoje: chemijos II etapas (direktoriaus 

2022-01-12 įsakymas Nr. V-11), biologijos 

olimpiados II etapas (direktoriaus 2022-01-12 

įsakymas Nr. V-12), anglų k. miesto III klasių 

mokinių (direktoriaus 2022-01-17 įsakymas 

Nr. V-14), informacinių technologijų III etapas 

(direktoriaus 2022-01-24 įsakymas Nr. V-18), 

fizika II etapas (direktoriaus 2022-01-24 

įsakymas Nr. V-19), matematika II etapas 

(direktoriaus 2022-02-03 įsakymas Nr. V-31), 

istorijos III etapas (direktoriaus 2022-04-15 

įsakymas Nr. V-101). 

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. 

 

 

3.6. Tarptautinio Erasmus+ projekto 

„Vaikštant Europos paveldo takais“ partnerių 

susitikimo gimnazijoje organizavimas rugsėjo 

19-23 d. (1.24. Gimnazijos rugsėjo mėnesio 

darbo planas) 

Įgyvendintos projekto veiklos pagal planą 

gimnazijoje, įvyko susitikimas Panevėžio miesto 

savivaldybėje, organizuotos edukacinės išvykos į 

Anykščius, Krekenavą, Vilnių ir Trakus. 



Mokiniai turėjo galimybę pristatyti gimnaziją, 

miestą, šalį bendraamžiams iš užsienio šalių. 

 

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.   - - - - 
 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 

 

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. Dokumentų sistemos valdymo ir proceso organizavimo. 

7.2. Švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo. 

 

 

Direktorė                                                           Daiva Dapšauskienė                             2023-01-20 

 

 

 


