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2023 m. sausio 1 d. Akmenės rajono Ventos gimnazijoje (toliau – gimnazijoje)  buvo 17 klasių 

komplektų ir juose mokosi 293 mokiniai, iš jų 34 mokiniai turintys specialiųjų poreikių (12 turi 

didelius specialiuosius poreikius), 1 mokinė turinti judėjimo negalią.. Vidutinis mokinių skaičius 

klasėje yra 17,2. Gimnazijoje dirba 36 pedagoginiai darbuotojai, iš jų 4 pagalbos mokiniui specia-

listai ir 3 mokytojo padėjėjai. 39 % mokytojų turi mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. 

Vidutinis pedagoginių darbuotojų amžius yra 55,8 metų ir pedagoginio stažo vidurkis yra 30,5 metų. 

Gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje ,,Berželis“ 2023 m. sausio 1 d. yra 125 vaikai ir 7 

grupės. Ugdoma 13 specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių. Ikimokykliniame ugdymo skyriuje 

dirba 8 ikimokyklinio ugdymo mokytojai, 3 priešmokyklinio ugdymo mokytojai (iš jų 1 dirba prieš-

mokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja) ir 1 meninio ugdymo mokytoja, 3 pagalbos moki-

niui specialistai, 3 mokytojo padėjėjai. 

Nuo 2022 m. kovo mėn. gimnazijoje ugdomi mokiniai iš Ukrainos. 2022 m. gimnazijoje buvo ug-

domi 30 1-10 klasių mokinių iš Ukrainos, ikimokyklinio ugdymo skyriuje – 12. 2023 m. sausio 1 d. 

gimnazijoje mokosi 22 ukrainiečiai, ikimokykliniame ugdymo skyriuje – 6.  

Visiems mokiniams sudarytos sąlygos gauti pedagoginę, socialinę, psichologinę bei karjeros plana-

vimo pagalbą. Šią pagalbą teikė visi pedagogai, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logo-

pedas, psichologas, bibliotekininkas, karjeros specialistas, mokytojo padėjėjos.  

Įgyvendinant gimnazijos 2020–2022 metų strateginį ir 2022 metų veiklos planą, buvo siekiama as-

meninės mokinio pažangos ir ūgties, integruojant į ugdymo procesą gimnazijoje įgyvendinamas 

programas, teikiant individualią pagalbą mokiniui bei skatinant paties mokinio asmeninę atsako-

mybę; puoselėjama sveikos gyvensenos, lyderystės, bendradarbiavimo kultūra; kuriama saugi, pa-

lanki mokymui(si) aplinka. 2022 metų veiklos prioritetas – įtraukiojo ugdymo užtikrinimas, siekiant 

lyderystės raiškos ir kiekvieno mokinio individualios pažangos. 

Formaliojo švietimo kokybės užtikrinimo sistemos koncepcijos 10 punktas skelbia, kad „formaliojo 

švietimo rezultatai yra svarbiausias švietimo kokybės dėmuo, liudijantis švietimo gebėjimą tinkamai 

atlikti švietimo misiją, formaliajam švietimui priskiriamas funkcijas ir siekti numatytų tikslų“.  For-

malūs mokymosi pasiekimai, įgytas išsilavinimas yra viena iš švietimo rezultatų sričių, todėl bend-



rojo ugdymo mokyklų vadovo metų veiklos ataskaitos I skyriuje „Strateginio plano ir metinio veik-

los plano įgyvendinimas“ pasirinkti duomenys apie mokinių pasiekimų rezultatus, pažangumą, lan-

komumą, mokymosi sėkmingumą. 

Lentelėse pateikiami Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų ir Pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimų tik 2022 m. rezultatai todėl, kad 2020 m. šie patikrinimai nevyko dėl COVID-19, o 2021 

m. buvo pasirinkti kiti vertinimo kriterijai (taškų vidurkis), tad lyginant 2021 m. ir 2022 m. rezultatus 

duomenys būtų iškreipti.  

1. NMPP 4 klasės rezultatai (taškų procentais vidurkis). 

Dalykas 

Mokyklos  

2022 m. re-

zultatai 

Savivaldybės 

2022 m. re-

zultatai 

Šalies  

2022 m. re-

zultatai 

Matematika 56,2 57,3 63,3 

Pasaulio pažinimas 54,8 57 61,9 

Skaitymas 52,3 51,7 54,6 

 

NMPP 8 klasės rezultatai (taškų procentais vidurkis). 

Dalykas Mokyklos  

2022 m. re-

zultatai 

Savivaldybės 

2022 m. re-

zultatai 

Šalies  

2022 m. re-

zultatai 

Gamtos mokslai 47,7 43,9 50,7 

Matematika 36,2 30,1 41,0 

Skaitymas 63,3 60,5 66,2 

Socialiniai mokslai 39 39,5 49,7 

 

2. PUPP rezultatai (taškų procentais vidurkis). 

Dalykas 

Mokyklos  

2022 m. re-

zultatai 

Savivaldybės 

2022 m. re-

zultatai 

Šalies  

2022 m. re-

zultatai 

Lietuvių kalba ir literatūra 56 49,0 55,8 

Matematika 44,6 29,8 36,9 

 

3. 2022 m. Brandos egzaminų rezultatai (balų vidurkis). 

Dalykai 

Mokyklos 

2020 m. re-

zultatai 

Mokyklos 

2021 m. re-

zultatai 

Mokyklos 

2022 m. re-

zultatai 

Savivaldy-

bės 2022 m. 

rezultatai 

Šalies 

2022 m. re-

zultatai 

Lietuvių kalba ir litera-

tūra 
41,5 49,8 47,1 39,4 44,5 

Užsienio  (anglų) kalba 70,7 69,9 49,7 51,1 56,7 

Istorija  57 50 58 38,04 46,6 

Matematika 38,9 44,3 28,1 13,1 20 

IT 67,7 85,5 43 37,42 34,3 

Biologija 53,7 56,8 33,3 38,55 43,8 

Fizika 30  32 26,03 42,5 

Geografija 46 35,5 56,3 42,5 51,2 

Bendras vidurkis 50,1 55 43,4 46,54 48,54 

 



 

4. Tolimesnė abiturientų veikla 2022 m. 

Metai 

Abitu-
rientų 

skaičius 

 

Universi-

tetai 

Kolegi-

jos  

Iš jų 

moka-

mos 
studijos 

Profesi-

nės mo-
kyklos  

Dirba  Tarnyba 
Lietuvos 

Kariuo-

menėje 

Nesi-
moko 

ir ne-

dirba LT 
Užsie-
nyje 

2020 22 
9 

(41%) 

9 

(41%) 

6 

 

12 

(55%) 

- 

 

- 

 

4 

(18%) 

- 

 

2021 16 
7 

(44%) 
3 

(19%) 
1 

 
1 

(6%) 
1 

(6%) 
- 
 

3 
(19%) 

- 
 

2022 12 
5 

(42%) 

3 

(25%) 
3 

2 

(17%) 

1 

(8%) 
- 

1 

(8%) 
- 

 

5. Mokymosi sėkmingumas pagal programas (1-4, 5-8, 9-10, III-IV) (2021-2022 m. m.). 

 Mokosi 9-10/ tik 

aukštesniuoju 

lygiu (proc.) 

Nepažangių mo-

kinių skaičius 

(proc.) 

Pažymio vidurkis 
Pažangumas 

proc. 

1-4 14 5 - 95 

5-8 7,6 3,1 7,9 96,7 

I-II 11,4 9,1 7,5 90,9 

III-IV 7,4 3,7 7,7 96,3 

Iš viso 10,6 4,9 7,7 95,1 

 

6. Lankomumo rezultatai (2021-2022 m.) 

Klasės 

Moki-

nių 

skaičius 

Iš viso 

praleista 

pamokų 

Pateisinta 

pamokų 

Nepatei-

sinta pa-

mokų 

Vidutiniš-

kai vie-

nam moki-

niui pra-

leistų pa-

mokų 

Vidutiniš-

kai patei-

sintų pa-

mokų vie-

nam moki-

niui 

Vidutiniš-

kai nepa-

teisintų 

pamokų 

vienam 

mokiniui 

1-4 100 4693 4676 17 46,9 46,7 0,2 

5-8 92 5403 4846 557 58,7 52,7 6 

I-II 44 3558 3186 372 80,9 72,4 8,5 

III-IV 27 1780 1552 228 65,9 57,5 8,4 

Iš viso 263 15437 14263 1174 58,7 54,2 4,5 

 

7. Mokinių dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, varžybose (2021-2022 m.): 

 olimpiados 

 Dalyvių skaičius Laimėtojų skaičius 

Rajono 86 42 

Regiono   

Respublikos 26  

Tarptautiniai    

 

 konkursai, parodos 

 Dalyvių skaičius Laimėtojų skaičius 

Rajono 49 5 

Regiono 2 1 

Respublikos 677 254 



Tarptautiniai  7  

 

 varžybos 

 Dalyvių skaičius Laimėtojų skaičius 

Rajono 28 4 

Regiono   

Respublikos 61 12 

Tarptautiniai    

 

 ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikų dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, festivaliuose, 

varžybose: 

  Dalyvių skaičius Padėkų ir diplomų skaičius 

Rajono 155 155 

Regiono   
 

Respublikos 579 579 

Tarptautiniai 105 105 

 

8. Strateginių tikslų įgyvendinimas:  

Strateginiai uždaviniai Rodikliai, įrodantys, kad tikslas pasiektas 

Pastabos (į-

vykdyta/ iš da-

lies įvykdyta/ 

neįvykdyta) 

1 strateginis tikslas. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės 

ūgties. 

1.1. Sistemingai anali-

zuoti mokinių ugdy-

mosi poreikius ir teikti 

savalaikę pagalbą. 

 

 49,4 % 1-12 klasių mokinių mokosi l. gerai ir gerai 

(gerėjimo tendencija yra III-IVg klasėse). 

 Pusė 1-12 kl. mokinių padarė individualią pažangą 

(52,5%) t.y. 4% daugiau negu ankstesniais mokslo 

metais.  

 5-12 kl. mokinių pažymių vidurkis yra 7,7 ir siekia 

aukštesnįjį lygį.  

 1-4 kl. 14%, 5-12 kl. 9% mokinių mokosi tik aukš-

tesniuoju lygiu (labai gerai). 

 Visi specialiųjų poreikių mokiniai gauna sistemingą 

(pagal PPT rekomendacijas) arba epizodinę (gimnazi-

jos VGK sprendimu) pagalbos mokiniui specialistų 

pagalbą. 

 Siekiant teikti veiksmingesnę pagalbą SUP vaikams 

gimnazijos skyriuje „Berželis“ įsteigtas 1 papildomas 

etatas mokytojo padėjėjo.  

 Mokiniai nežymiai daugiau (7,7 pamokos vienam 

mokiniui) praleido pamokų negu ankstesniais mokslo 

metais, nes tris kartus daugiau sirgo (dominuoja lėti-

nės ir virusinės ligos). 5-8, I-IVg. klasių  mokiniai dvi-

gubai mažiau praleido nepateisintų pamokų. 

  Rajoninėse dalykinėse olimpiadose laimėtos 42 pri-

zinės vietos, tai sudaro 47% dalyvių Daugiau mokinių 

Įvykdyta 



negu ankstesniais mokslo metais  dalyvavo savivaldy-

bės turo dalykinėse olimpiadose (2020 m. 71- 2021 

m.-77, 2022 m.-86). 30 mokinių pelnė prizines vietas, 

3 mokiniai pelnė po 3-4 prizines vietas. 

 49 mokiniai dalyvavo keturiose Akmenės rajono or-

ganizuotose konkursuose, laimėtos penkios prizinės 

vietos.  

 Du mokiniai dalyvavo regioniniame konkurse ir pel-

nyta viena prizinė vieta (50%).  

 Sudarytos galimybės mokiniams dalyvauti  respub-

likiniuose ir tarptautiniuose konkursuose. Registruoti 

684 mokinių dalyvavimai ir pelnytos 254 padėkos, 

medaliai, diplomai bei prizinės vietos. 

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai ir 

pedagogai dalyvavo 32-iuose respublikiniuose ikimo-

kyklinio – priešmokyklinio ugdymo įstaigų konkur-

suose, dvejose tarptautinėse iniciatyvose. 

  89 mokiniai dalyvavo 2-se rajoninėse ir 9-se res-

publikinėse sportinėse varžybose ir pelnyta 16 prizinių 

vietų. 

 4-tų klasių mokinių akademiniai pasiekimai Nacio-

naliniame mokinių pasiekimų patikrinime (toliau – 

NMPP) yra nežymiai žemesni negu ankstesniais 

mokslo metais.  Daugiau kaip pusę matematikos, skai-

tymo ir pasaulio pažinimo atliko teisingai (surinktų 

taškų vidurkis 52,3- 56,2). Skaitymo gebėjimai yra 

aukštesni už rajono mokinių gebėjimus (0,5%). 

 NMPP 8 kl. mokinių gamtos mokslų, matematikos 

ir skaitymo gebėjimai yra aukštesni už rajono mokinių 

gebėjimus. Didžiausias gebėjimų pokytis yra iš mate-

matikos, nes gimnazijos mokinių rezultatai yra 6,1% 

aukštesni už rajono mokinių rezultatus.  

 PUPP IIg klasės mokinių rezultatai yra aukštesni už 

šalies ir rajono mokinių rezultatus. Lyginant su rajono 

mokinių rezultatais lietuvių k. ir literatūros vertinimų 

pokytis yra 7%, matematikos 15% didesni. Ryškus tei-

giamas pokytis yra matematikos gebėjimų, nes gimna-

zijos mokinių rezultatai yra 7,7% aukštesni už šalies 

rezultatą. 

 Gimnazijos abiturientų valstybinių brandos egza-

minų balų vidurkis yra 46,5.  

 Šešių valstybinių egzaminų (lietuvių k., matemati-

kos, istorijos, informacinių technologijų, fizikos, 

geografijos) rezultatai yra aukštesni negu rajono ir ke-

turių dalykų (istorija, matematika, informacinės tech-

nologijos, geografija) aukštesni už šalies abiturientų 

rezultatus. Ryškus teigiamas mokinių gebėjimų poky-

tis yra matematikos, istorijos, geografijos. 



 67% baigusių gimnaziją abiturientų tęsia mokymąsi 

aukštosiose šalies mokyklose (5% daugiau negu anks-

tesniais metais). Iš jų 42% universitetuose, 25 %  ko-

legijose. 17 % mokinių tęsia mokymąsi profesinėse 

mokyklose, 8% atlieka pareigą karo tarnyboje, 8% 

mokinių pasirinko darbo rinką. 63% mokinių, studi-

juojančių aukštosiose mokyklose pateko į valstybės fi-

nansuojamas studijų  vietas. 

 Žurnale „Reitingai“ gimnazija pateko į geriausiai 

lietuvių kalbos ir geografijos egzaminus laikančių mo-

kyklų 50-tuką, taip pat Ventos gimnazija atsidūrė tarp 

pažangiųjų švietimo institucijų pagal švietimo para-

metrus (abiturientų stojimus).  

    38% mokinių, baigusių pagrindinio ugdymo pa-

kopą pasirenka tęsti mokymąsi profesinėse mo-

kyklose, suaugusių mokymosi centre. 75% išvykusių 

mokinių mokosi profesinėse mokyklose. 

 Mokinių akademinių ir bendrųjų gebėjimų ugdymui 

yra įgyvendinta 20 projektų gimnazijoje, mokiniai da-

lyvavo 2-jų šalies projektų ir 8-ių rajoninių projektų 

veiklose.  

 25 val. skirtos mokinių neformalaus švietimo prog-

ramoms įgyvendinti (40% val. skirta kūrybinei raiš-

kiai, 48% val. – bendrųjų gebėjimų ugdymui, 12% val. 

– akademinių gebėjimų ugdymui).  

 Mokinių individualių akademinių gebėjimų ugdy-

mui  skirtos 26 valandos grupinėms ir individualioms 

konsultacijoms.  

  80,6% mokinių dalyvauja NVŠ programose arba 

lanko BUM būrelius, Neformalaus )švietimo 15-oje 

programų  gimnazijoje dalyvauja 65,3%  mokinių, t.y. 

2,3% daugiau mokinių negu ankstesniais mokslo me-

tais.  

 Specifiniai mokinių gebėjimai ugdomi formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programose. Dalyvauja 

31,7% mokinių  (1,7% mokinių daugiau negu ankstes-

niais mokslo metais). 

 Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo metu 82% 

mokinių tiki savo, kaip asmenybės, augimo ir moky-

mosi galiomis  ir 83% teigia, kad „dažnai mokytojai 

teikia pagalbą ir tai leidžia jiems patirti mokymosi 

sėkmę“. 

1.2. Taikyti inovatyvius 

mokymo metodus, ug-

dymo procesą organi-

zuoti įvairiose edukaci-

nėse erdvėse. 

 Mokiniams, siekiantiems gilinti įvairių dalykų ži-

nias, pasiūlyti paremiamieji moduliai (5-8 kl. – 18, I-

II kl. - III–IV – 12 modulių), pasirenkamieji dalykai 

(5-8 kl. - I–II kl. – 3, III–IV – 10 pasirenkamųjų da-

lykų), projektinės veiklos (5-8 kl. - I–II kl. – 3, III–IV 

– 10 projektinių veiklų).  

Įvykdyta 



 Atsižvelgiant į mokinių pasirinkimus vykdomos 

14 modulių, 4 pasirenkamųjų dalykų ir 3 projektinių 

veiklos programos pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programose. 

 Mokiniai dalyvavo meniniuose, sportiniuose, svei-

kos gyvensenos, bendravimo ir bendradarbiavimo, 

mokinių užimtumo vasaros atostogų metu bei pažin-

tinių edukacinių veiklų projektuose. Laimėta 6936 

Eur.   

 Ugdymo procesas tobulinamas vykdant patyrimi-

nes bei edukacines veiklas. Organizuotos aštuonios 

patyriminės dienos bendruomenėje, 47 edukacinės 

klasių vadovų organizuotos veiklos, 40 edukacinių 

mokomųjų dalykų mokytojų organizuotų veiklų ki-

tose erdvėse bei akcijų. 

 Pamokose sistemingai pritaikomi aktyvūs ir reflek-

sijos metodai, tęsiamas STEAM veiklų integravimas. 

Įgyvendinant ugdymo planą mokiniams buvo sudary-

tos galimybės dalyvauti STEAM veiklose – gimnazi-

jos mokiniai dalyvavo Vilniaus universiteto Šiaulių a-

kademijos organizuotose 7-se STEAM ciklo rengi-

niuose. 

 Sėkmingai epizodiškai vykdomas hibridinis moky-

mas.  

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vai-

kams organizuota 13 išvykų pas socialinius partnerius 

Akmenės rajone  (UAB “Viking industrial “, Ventos 

miesto biblioteka, Ventos regioninio parko direkcija, 

Ventos kultūros namai, Akmenės priešgaisrinė gelbė-

jimo tarnyba, Ventos paštas, Papilės Simono Dau-

kanto muziejus, Akmenės krašto muziejus, Akmenės 

arbatos namai „Arbatos šypsena, UAB „Bigso“, Nau-

josios Akmenės viešoji biblioteka). 

 Ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse pra-

vesta 175 STEAM veiklos. 

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedago-

gai organizavo 3 respublikinius ikimokyklinio-prieš-

mokyklinio ugdymo įstaigų konkursus. 

 100% gimnazijos mokinių dalyvavo ne mažiau 

kaip 2-se kultūros paso edukacinėse veiklose, viduti-

niškai kiekvienam mokiniui tenka trys edukacinės 

veiklos. 

 Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo metu 

dauguma (62%) mokinių akcentuoja, kad „pamokų 

metu įgytas žinias pritaiko praktiškai, išbandydami 

skirtingas veiklas įvairiose aplinkose“. 



1.3. Gilinti pedagogų 

dalykines kompetenci-

jas. 

 Pedagoginiai darbuotojai kėlė kvalifikaciją 1481 

val. (41,1 val. vienam mokytojui, 5 dienas) ugdymo 

proceso tobulinimo klausimais. 24 mokytojai tobu-

lino žinias lyderystės, 64 mokytojai – STEAM, 19 

mokytojų- kultūrinio ugdymo ir visi mokytojai- įtrau-

kiojo ugdymo klausimais. 

 Ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagoginiai 

darbuotojai kėlė kvalifikaciją 726 val. (apie 56 val. 

kiekvienas). 

 Sudarytos neribotos galimybės pedagoginių dar-

buotojų kvalifikacijos kėlimui ir kompetencijų tobu-

linimui, naudojant nuotolinio mokymosi platformą 

Pedagogas.lt. bei mokytojams suteikti IT įrankiai da-

lyvauti nuotoliniuose kvalifikacijos tobulinimo rengi-

niuose (konferencijos, diskusijos, seminarai, vizijos ir 

kt.). 

 Organizuota gerosios patirties sklaidos metodinė 

praktinė konferencija „Mokytojas – mokytojui“. 

 100 % pedagogų veiklose taikė IKT mokymo prie-

mones ir techniką (planšetės, kompiuteriai, išmanios 

lentos). 

 100% mokytojų kėlė profesinę kvalifikaciją atnau-

jintų bendrųjų programų įgyvendinimo klausimais in-

dividualiai tobulino kvalifikaciją dalyvaudami meto-

diniuose renginiuose, seminaruose, vebinaruose. 

 Organizuoti  2 tiksliniai seminarai:   2022-10-21 

mokymai "Skirtingos kartos po vienu stogu. Kaip su-

sikalbėti" ir  2022-11-03 ir 2022-11-11 mokymai 

,,Kompetencijomis grįsta pamoka“ pagal kvalifikaci-

jos tobulinimo programą „Mokyklos pasirengimas 

ugdymo turinio atnaujinimui“. 

 Ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagogė įgijo 

vyr. mokytojo kvalifikaciją.  

Įvykdyta 

2 strateginis tikslas. Sveikos gyvensenos, lyderystės, bendradarbiavimo kultūros puoselėji-

mas. 

2.1. Kurti sveiką, sau-

gią emocinę ir fizinę 

aplinką, skatinančią 

mokinių saviraišką. 

 Sveikatingumo veikloms vykdyti skirta 40 % ne-

formalaus švietimo  valandų ir įgyvendinamos 5 prog-

ramos skatinančios sveikos gyvensenos įgūdžius bei 

judumą. 

 Gimnazija turi „Sveikatą stiprinančios mokyklos“ 

statusą. 

 Buvo organizuota 11 sveikatinimo renginių: žygiai 

pėsčiomis, dviračiais, baidarėmis, varžybos.  

 Vyko sveikatinimosi akcija „Judumo savaitė“,  or-

ganizuotos 4 su sveikatos ugdymu susijusios patyrimi-

nės dienos „Sveikata šalia mūsų“, „Šeimos diena“, 

„Surask lobį“, „Tarptautinė vaikų gynimo diena“  bei 

tradicinis bendramokyklinis  patyriminių veiklų rengi-

nys „Sveikatos sparnai“.. 

Įvykdyta 



 Sukurtas „Pojūčio takas“ įgyvendinant gimnazijos 

projektą. 

 5-8, I-IV klasių mokiniai dalyvavo 8-se smurto, ža-

lingų įpročių, lytiškumo ugdymo, sveikos gyvensenos 

mokymuose (pakviesti kvalifikuoti lektoriai). 

 5-8kl. įgyvendinta geros savijautos SEU pasirenka-

mojo dalyko programa. 

 Birželio 6-23 d. buvo organizuojama Vasaros poil-

sio stovykla, kuri buvo skirta 1- 8, I ir išlyginamosios 

(ukrainiečių) klasės mokiniams. 

 Mokinių sveikatingumui gerinti yra įgyvendinti 

Akmenės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo, 

kūno kultūros ir sporto veiklos plėtojimo, jaunimo ini-

ciatyvų ir laisvalaikio užimtumo plėtojimo programų, 

vaikų vasaros poilsio 8 projektai bei laimėta  6936 

eurų. 

 Gimnazijoje ir ikimokyklinio ugdymo skyriuje įgy-

vendintas Akmenės rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas 

„Sveikame kūne-sveika siela“. Gautas 1000 eurų fi-

nansavimas. 

 Ikimokyklinio ugdymo skyriuje buvo organizuoti 

fizinio aktyvumo renginiai: „Rytinės mankštos lauke“, 

Paspirtukų maratonas“, „Diena be automobilio“, „Ra-

teliukai išriedėjo, dviratukai pajudėjo“. 

 Ikimokyklinio ugdymo skyrius dalyvavo Respubli-

kiniame RIUKKPA „Lietuvos mažųjų žaidynės“, Lie-

tuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ilgalai-

kiame projekte „Sveikata visus metus“. Lietuvos ma-

sinio futbolo projekte futboliukas spalio-gruodžio mė-

nesiais dalyvo 98 vaikai. 

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių 

vaikai, jų tėveliai ir pedagogai dalyvavo Ventos kultū-

ros namų organizuojamuose renginiuose „Šviečianti 

Venta“ ir „Rudens skėčių alėja“ 

 Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo metu 

64% mokinių ir 100% mokytojų teigia, kad „ mokiniai 

ir mokytojai bendradarbiauja, aptaria pažangą, todėl 

gali geriau mokytis, pasitikėti savimi ir patiria 

džiaugsmą“. 

2.2. Puoselėti lyderyste 

grįstas veiklas. 

 

2022 m. gimnazijoje vyko Mokytojų tarybos - 12, 

Gimnazijos tarybos - 4, Mokinių tarybos – 6, Metodi-

nės tarybos – 5. klasės vadovų– 3, VGK – 13posėdžių. 

 Gimnazijoje aktyviai veikia Jaunimo organizacija 

,,Nestabdyk“, kuri kasmet dalyvauja įvairiuose 

projektuose, organizuoja laisvalaikio užimtumo veik-

las. 2022 metais organizacija įgyvendino Akmenės ra-

jono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo 

programos finansuojamą projektą ,,Gyvenimas yra 

gražus“ (skirta 750 Eur). Projekto veiklos buvo susiju-

Įvykdyta 



sios su žalingų įpročių prevencija. Taip pat įgyvendin-

tas Akmenės rajono Jaunimo iniciatyvų programos fi-

nansuojamas projektas „,,Nestabdyk“ naktis. Jauni-

mas vienijasi už taiką“ (skirta 500 Eur). ,,Nestabdyk“ 

naktis“ veiklos šįkart buvo nukreiptos į karo grėsmes. 

Kad jaunimo laisvalaikis būtų turiningesnis, nupirkta 

stalo žaidimų, buvo rengiami teminiai penktadienio 

kino vakarai. 

 Gimnazijos mokinių taryba organizavo įvairias ak-

cijas, Tolerancijos savaitę, Mokytojų dieną, pilietiš-

kumo ir kt, renginius, vykdė apklausas, teikė siūlymus 

strateginiam, veiklos planui sudaryti. 

 Kovo 31 d. organizuota respublikinė pradinių kla-

sių mokinių, literatūrinė kūrybos šventė „Kuria-me – 

save išsakome“, tema „Gyvenkime draugiškai!“ 

 Gruodžio 1 d. organizuotas Akmenės rajono spe-

cialiųjų ugdymosi poreikių turinčių priešmokyklinio 

amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių raiškiojo 

skaitymo/deklamavimo konkursas ,,Sulaukus žie-

mos“.  

 2 moksleivėms skirtos Akmenės rajono savivaldy-

bės skatinamosios stipendijos 

 Teminio išorinio vertinimo metu nustatytas 3 lygis 

ir teigiama, kad dominuoja gimnazijos bendruomenę 

telkianti lyderystė. Išskirtas stiprusis veiklos aspektas. 

2.3. Stiprinti bendra-

darbiavimą su tėvais, 

partneriais ir kitomis 

institucijomis. 

 

 Aktyvios tėvų klubas „Aktyvuokimės“ veiklos 

(Dviračių žygis, skirtas Šeimos dienai paminėti, Py-

ragų diena, akcija „Apšviesk mokyklą“, kalėdinė 

puošyba) 

 Aktyviai bendradarbiaujama su STEAM centru, 

Mažeikių politechnikos mokykla, Vilniaus universi-

teto Šiaulių akademija, Šiaulių kolegija, Vilniaus lie-

tuvių namais,  Užimtumo tarnyba, Ventos regioniniu 

parku, Kamanų rezervatu, Pedagogine psichologine 

tarnyba, Visuomenės sveikatos biuru, Ventos kultū-

ros centru, Vaikų dienos centru, Sporto centru, Meno 

mokykla, Akmenės rajono verslo įmonėmis. 

 2 moksleivės vyko į jaunimo stovyklą Bocholte 

(Vokietija). 

 Rugpjūčio 22–26 d. 1 moksleivė dalyvavo pilie-

tiško jaunimo projekte „Moksleiviai – į Vyriausybę“ 

(buvo atrinkta tik 30 dalyvių iš visos Lietuvos). 

 Birželio 8–10 d. 3 gimnazijos moksleiviai daly-

vavo Jaunimo vasaros akademijoje ,,Kartu mes ga-

lim daug!“ 

 Spalio 28-30 d.15 Ventos gimnazijos mokinių 

kartu su Papilės S. Daukanto gimnazijos mokslei-

viais vyko į tarptautinio TOLI projekto „Teisė ži-

noti“ išvyką į Lenkiją.  

Įvykdyta 



 Gimnazijos mokiniai tęsė veiklas projekte “Šo-

lom, Akmene!“, kuris vyko 2021 m. liepos 17-18 die-

nomis. Projekto organizatoriai MB “Pelėdiškių ąžuo-

las”. 

 Aktyviai bendrauta su rėmėjais. Surinkta apie 600 

Eur rėmėjų lėšų. 1,2 proc. paramos lėšų surinkta 1592 

Eur. 

 Gauta parama iš UAB „Eternit“ (1718,32 Eur.) 

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių 

vaikai, jų tėveliai ir pedagogai dalyvavo Ventos kul-

tūros namų organizuojamuose renginiuose „Švie-

čianti Venta“ ir „Rudens skėčių alėja“. 

 Skyriaus „Berželis“ priešmokyklinės „Bitučių“ 

grupės vaikai ir mokytojos bendradarbiaudamos su 

tėveliais vykdė projektą „Tėvelių profesijos“. Vyko į 

tėvų darbo vietas, susipažino kokiose įstaigose jie 

dirba, ką gamina, kokius darbus atlieka. 

 Gimnazijoje praktiką atliko 5 studentai iš Vilniaus 

universiteto Šiaulių akademijos, Šiaulių kolegijos. 

 Teminio išorinio vertinimo metu nustatytas 3 lygis  

rodikliui „Veikimas kartu“. Nustatyta, kad gimnazi-

jos personalo bendradarbiavimas kuriant ir palaikant 

įtraukios kultūros nuostatas geras ir yra stiprusis mo-

kyklos veiklos aspektas.  

 Teminio išorinio vertinimo metu nustatytas 3 lygis 

gimnazijos tinklaveikos atvirumui, sudarant sąlygas 

mokiniui ugdytis įvairias šiuolaikiniam gyvenimui 

būtinas kompetencijas. Išskirtas stiprusis veiklos as-

pektas. 

 

3 strateginis tikslas. Gimnazijos ugdymo(si) bazės ir edukacinių aplinkų modernizavimas bei 

puoselėjimas. 

3.1. Pagerinti mokslei-

vių ugdymo(si) sąlygas. 
 Išremontuota gimnazijos fojė, nupirkti baldai pradi-

nių klasių kabinetui.  

 Įrengtas automatinis skambutis, kad girdėtųsi lauke, 

stadione.  

 Mokinių saugumui užtikrinti įrengtos 5 vaizdo ka-

meros vidaus koridoriuose (588 Eur).  

 Ikimokykliniame ugdymo skyriuje atlikti renovaci-

jos, remonto darbai. Apšiltintas darželio fasadas, at-

naujinta šildymo, elektros instaliacijos, vandentiekio, 

nuotekų sistemos. Išasfaltuota kiemo danga, prieki-

nėje kiemo pusėje išklotas trinkelių takelis. Sporto sa-

lės, metodinio ir STEAM kabinetuose suremontuotos 

WC, prausyklų ir virtuvėlių patalpos. 

Įvykdyta 

3.2. Užtikrinti veiks-

mingą įvairių mokymo 

priemonių naudojimą 

ugdymo procese. 

 Nupirkti mitybos stalai ir reikalingos priemonės  

technologijų ir dailės kabinetams (903 Eur.) 

 Gavus lėšas skaitmeniniam turiniui ir savivaldybės 

paramą įsigytos Eduka, EMA, Eduten ir Egzaminato-

riaus licencijos (5236 Eur). 

Įvykdyta 



 Skaitmenizuojant ugdymo procesą nupirkti 2 projekto-
riai (998 Eur), interaktyvus ekranas (3500 Eur), atnaujin-
tos kompiuterizuotos darbo vietos, nupirkta 15 staciona-
rių kompiuterių su monitoriais (9302 Eur). 

 Gerinant mokinių ugdymo sąlygas 2022 m. įsigyti 

161 vadovėlių egzemplioriai (1137,40 Eur) bei 167 

vnt. grožinės literatūros knygų (1291,99 Eur). Mo-

kymo priemonėms pradinių klasių, geografijos, isto-

rijos, chemijos kabinetams įsigyta už 741,30 Eur. 

 Ikimokyklinio ugdymo skyriuje įsigytos dvi plan-

šetės skirtos priešmokyklinio ugdymo „Bitučių“ ir 

„Pelėdžiukų“ grupėms. (420 Eur) ir stacionarus kom-

piuteris (499 Eur). 

 Renginiams lauke organizuoti nupirkta nešiojama 

garso kolonėlė (400 Eur). 

 Visos grupės įsigijo inovatyvių ugdymo priemo-

nių, žaislų. 

3.3. Sukurti edukaci-

nes bei laisvalaikio 

erdves. 

 Baigtas gimnazijos vidinio kiemo remontas. Išar-

dytas senasis betonas, padaryta aikštelė autobusui,  

šaligatvių takai, užsėta veja, pastatyti suoliukai, 

 Lauko erdvėje įkurtos 2 žaidimų virtuvėles. 

 Ikimokykliniame ugdymo skyriuje įrengtas 

STEAM kabinetas, magnetinių žaidimų lentų erdvė. 

Įvykdyta 

 

 

 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys (to-

liau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodik-

liai (kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos už-

duotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų ro-
dikliai 

8.1. Tobulinti įt-

raukiojo ugdymo 

įgyvendinimą.  

8.1.1.  Kiekvieno 

mokinio asmeny-

bės ūgties stebė-

senos procesų gerė-

jimas, siekiant mo-

kinių pasiekimų ir 

pažangos tvarumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1.1. Atnaujintas as-

meninės ūgties stebėjimo 

tvarkos aprašas (iki 2022-

08-31).  

 

 

 

8.1.1.2. 100% mokinių 

vykdo asmeninės ūgties 

stebėseną. 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1.1. Parengtas asme-

ninės ūgties stebėjimo 

tvarkos aprašo projektas 

(iki 2022-08-31) ir šiuo 

metu išbandomas matuo-

jant mokinių asmeninę 

ūgtį.  

8.1.1.2. 100% mokinių 

vykdo asmeninės ūgties 

stebėseną per kiekvieno 

mėnesio pirmąją klasės 

valandėlę (susitarta klasės 

vadovų pasitarime 2022-

08-30, protokolo Nr. 3), 

išsamesnė asmeninės ūg-

ties analizė bus atliekama 

pasibaigus pusmečiui. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2. Tobulinti sis-

temingos ir veiks-

mingos švietimo 

pagalbos prieina-

mumą skirtingų ge-

bėjimų mokiniams. 

8.2.1.3. 10% daugiau mo-

kinių padaro asmeninę 

pažangą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2.1. Siekiant aptarti 

kiekvieno mokinio asme-

ninę ūgtį, teiktą pagalbą ir 

jos veiksmingumą, orga-

nizuoti klasėse dirbančių 

pedagogų ir švietimo pa-

galbos specialistų ne ma-

žiau, kaip du pasitarimai 

per ugdymosi laikotarpį. 

 

 

 

8.1.2.2. 100% mokinių, 

kuriems nustatyti specia-

lieji ugdymosi poreikiai, 

gavo reikalingą švietimo 

pagalbą, sėkmingai ug-

dėsi pagal gebėjimus. 

 

 

 

 

 

 

8.1.2.3. 95% mokinių ten-

kinamos ugdymo turinio 

pasirinkimo galimybės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1.3. 2021 – 2022 m.m. 

52,5% 1-12 kl. mokinių 

padarė individualią pa-

žangą, t.y. 4% daugiau 

negu ankstesniais mokslo 

metais (buvo matuojama 

pagal ankstesnį individu-

alios pažangos stebėjimo 

aprašą). 

 

8.1.2.1. Siekiant aptarti 

kiekvieno mokinio asme-

ninę ūgtį, teiktą pagalbą ir 

jos veiksmingumą, orga-

nizuoti 3 klasėse dirban-

čių pedagogų, klasės va-

dovų ir švietimo pagalbos 

specialistų pasitarimai 

(po kiekvieno pusmečio, 

ir prieš mokslo metų pra-

džią). Pildomi individua-

lios pagalbos planai.  

8.1.2.2. 100% mokinių, 

kuriems nustatyti specia-

lieji ugdymosi poreikiai, 

gavo reikalingą švietimo 

pagalbą, sėkmingai ug-

dėsi pagal gebėjimus. 

Švietimo pagalbos gavėjų 

sąrašai peržiūrimi kas 

pusmetį ir  patvirtinti 

VGK posėdžiuose (proto-

kolai 2022-02-01 Nr. GP-

2,  2022-09-02 GP Nr. 8). 

8.1.2.3. Mokiniams, sie-

kiantiems gilinti įvairių 

dalykų žinias, pasiūlyti 

paremiamieji moduliai 

(5-8 kl. – 18, I-II kl. - III–

IV – 12 modulių), pasi-

renkamieji dalykai (5-8 

kl. - I–II kl. – 3, III–IV – 

10 pasirenkamųjų da-

lykų), projektinės veiklos 

(5-8 kl. - I–II kl. – 3, III–

IV – 10 projektinių 

veiklų). Atsižvelgiant į 

mokinių pasirinkimus 

vykdomos 14 modulių, 4 

pasirenkamųjų dalykų ir 3 

projektinių veiklos prog-



 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2.4. Bent 3 kartus per 

metus VGK posėdžiuose 

aptariamas pagalbos mo-

kiniui specialistų ir mo-

kytojų teikiamos specia-

liosios pedagoginės pa-

galbos efektyvumas 

konkretiems mokiniams. 

ramos pagrindinio ir vi-

durinio ugdymo progra-

mose. Nepavyko sufor-

muoti  

 

95% mokinių tenkinamos 

ugdymo turinio pasirin-

kimo galimybės. 

8.1.2.4. 12 VGK posėdžių 

buvo aptariami pagalbos 

mokiniui specialistų ir 

mokytojų teikiamos spe-

cialiosios pedagoginės 

pagalbos efektyvumas 

konkretiems mokiniams 

(VGK protokolai 2022 m. 

Nr.1-12). 

8.2. Stiprinti bend-

ruomenės 

narių lyderystės 

raišką ir veiklos 

kokybės vadybą. 

8.2.1. Dalijimosi 

pedagoginės sėk-

mės istorijomis 

grįsta mokymosi 

kultūra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2. Horizonta-

liąja lyderyste ir 

tarpasmenine ko-

munikacija grįsta 

atsakomybės kul-

tūra. 

 

8.2.1.1. 50 % mokytojų 

praveda 1-2 atviras pa-

mokas.  

 

 

 

 

8.2.1.2. Bent 70 proc. 

mokytojų, rengdami ir 

derindami tarpusavyje 

programas ir planus, 

ieško modernių integra-

vimo ugdymo procese 

galimybių. 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2.1. Bent 2 kartus 

per metus Mokytojų ta-

rybos posėdžiuose kiek-

vienos mokytojų meto-

dinės grupės nariai pris-

tato kokius gimnazijos 

veiklos procesus koor-

dinavo ir įsivertina pa-

gal  susitartus kokybės 

vertinimo kriterijus. 

 

 

 

 

8.2.1.1. 80 % mokytojų 

pravedė bent po 1 atvirą 

pamoką, organizuodami  

patyrimines bei edukaci-

nes veiklas (2022 m.  pa-

tyriminių dienų, edukaci-

nių veiklų suvestinės).  

8.2.1.2. 100 proc. mo-

kytojų, rengdami ir de-

rindami tarpusavyje 

programas ir planus, or-

ganizavo 8 patyrimines 

dienas bendruomenei, 

40 edukacinių veiklų 

bei akcijų kitose erd-

vėse. 47 edukacinės 

veiklas organizavo kla-

sių vadovai (2022 m.  

patyriminų dienų, edu-

kacinių veiklų suvesti-

nės).   

8.3.2.1. 5 kartus per me-

tus Mokytojų tarybos 

posėdžiuose kiekvienos 

mokytojų metodinės 

grupės nariai pristatė 

kokius gimnazijos veik-

los procesus koordi-

navo ir įsivertina pagal  

susitartus kokybės ver-

tinimo kriterijus. 

(Mokytojų tarybos pro-

tokolai:): 2022-01-03 

Nr. MP-1, 2022-02-18 

Nr. MP-5, 2022-06-23 



 

 

 

8.3.2.2.Veiklos koky-

bės įsivertinime daly-

vaujantys pedagogai, 

mokiniai ir tėvai patei-

kia bent po vieną veik-

los kokybės tobulinimo 

prioritetą ir planuoja 

pokytį.  

 

 

 

 

 

8.3.2.3. Įgyvendinamos 

bent 6 savivaldos inicia-

tyvos (po 2 – mokinių, 

pedagogų, tėvų). 

 

Nr. MP-11, 2022-08-30 

Nr. MP-12, 2023-01-05 

Nr. MP-1) 

8.3.2.2.Veiklos kokybės 

įsivertinime dalyvaujan-

tys pedagogai, mokiniai 

ir tėvai pateikia kokybės 

tobulinimo prioritetus ir 

planavo pokyčius (Mo-

kytojų tarybos protoko-

lai: 2022-01-05 Nr. MP-

2, 2022-01-06 MP-3, 

2022-04-21 Nr. MP-6, 

2023-01-05 Nr. MP-1, 

Mokinių tarybos proto-

kolas) 

8.3.2.3. Įgyvendintos 9 

savivaldos iniciatyvos. 

Mokiniai: 

 2022-10-05 organi-

zuotas Mokytojų dienos 

renginys. 

 2022-11-14 -2022-11-

18 Tolerancijos savaitė. 

 2022-02-16 – 2022-

03-11 organizuotas ren-

ginių ciklas, skirtas Lie-

tuvos pilietinėms šven-

tėms paminėti. 

 2022 m. gegužės ir 

spalio mėnesį inicijuota ir 

vykdyta mokinių apk-

lausa „Emocinė mokinių 

sveikata“.  

Pedagogai: 

 2022-03-31 organi-

zuota respublikinė pradi-

nių klasių mokinių, lite-

ratūrinė kūrybos šventė 

„Kuriame – save išsa-

kome“, tema „Gyven-

kime draugiškai!“. 

 2022-04-21 Metodinė 

praktinė konferencija 

„Mokytojas – mokytojui“ 

(metodinės tarybos pro-

tokolas 2022-04-21 Nr. 

3). 



 2022-12-01 Akmenės 

raj. specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių prieš-

mokyklinio amžiaus 

vaikų ir pradinių klasių 

mokinių raiškiojo skai-

tymo/deklamavimo kon-

kursas ,,Sulaukus žie-

mos“.  

Tėvai: 

 2022-05-14 organi-

zuotas Dviračių žygis 

Šeimos dienai paminėti. 

Žygio ir pikniko metu au-

kota ir lėšos skirtos dvira-

čių stovams nupirkti. 

 2022-04-15 Organi-

zavo Pyragų dieną. Su-

rinktos lėšos skirtos 

lauko suoliukų įsigijimui.  

.8.3. Užtikrinti iki-

mokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo turinio į-

vairovę taikant i-

novacijas. 

8.3.1.Kuriamos 

sąlygos STEAM 

ugdymui. 

 

 

8.3.2.Ugdymas 

vyksta netradici-

nėse erdvėse, už 

įstaigos ribų. 

 

 

8.3.3.Ugdymui 

naudojamos inte-

raktyvios ugdymo 

priemonės. 

8.3.1.1.Tyrinėjimų (eks-

perimentavimo) mini la-

boratorijos įstaigoje įren-

gimas. 

 

 

8.3.1.2.Lauko virtuvės į-

rengimas. 

8.3.2.1. Kiekvienoje gru-

pėje organizuojama 20 

patyriminio mokymosi 

dienų per metus. 

 

 

 

8.3.2.2. 10 veiklų vyksta 

netradicinėse erdvėse. 

 

 

 

 

 

 

8.3.3.1. Parengti 7 ugdo-

mosios veiklos idėjų rin-

kiniai, naudojant edukaci-

nes bitutes „Bee-bot“. 

8.3.1.1. Įrengtas STEAM 

kabinetas. Įsigytos 3 

mokomosios STEAM 

lentos ir 7 komplektai 

elementų bei priemonės 

eksperimentams. 

8.3.1.2. Lauko stoginėse 

įrengtos 2 lauko virtuvės. 

8.3.2.1.Pravestos 175 

STEAM veiklos, 

kiekviena grupė pravedė 

po 20 ir daugiau 

patyriminio ugdymo(si) 

veiklų. (2022 m. veiklų 

ataskaita) 

8.3.2.2. Organizuota 13 

išvykų pas socialinius 

partnerius. Jose vaikai 

tobulino pažinimo, 

sveikatinimo, 

komunikavimo ir kt. 

kompetencijas. (2022 

m. veiklų ataskaita) 

8.3.3.1.Veiklos 

organizuojamos 

naudojant 17 ugdomųjų 

edukacinių priemonių 

rinkinių „Bee – bot“.  



8.4. Efektyviai pa-

sirengti atnaujintų 

bendrųjų prog-

ramų įgyvendini-

mui 

8.4.1. Įgyvendin-

tas švietimo įstai-

gos pasirengimo 

atnaujintų BP die-

gimui veiksmų 

planas 

8.4.1.1. Suburta atnau-

jinto ugdymo turinio įgy-

vendinimo ir koordina-

vimo komanda mo-

kykloje. 

8.4.1.2. Parengtas pasi-

rengimo įgyvendinti at-

naujintas bendrąsias 

programas planas (iki 

2022-12-31). 

 

 8.4.1.3. Organizuota pla-

nuota mokytojų metodinė 

veikla, analizuojant ir ap-

tariant atnaujintų bend-

rųjų ugdymo programų 

projektus (ne mažiau kaip 

2 posėdžiai metodinėse 

grupėse) (iki 2022-12-

31). 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.1.4. 100% mokytojų 

tobulina profesinę kvalifi-

kaciją atnaujintų bendrųjų 

programų įgyvendinimo 

klausimais (iki 2022-12-

31). 

 

8.4.1.1. Suburta atnau-

jinto ugdymo turinio įgy-

vendinimo ir koordina-

vimo komanda (Dir įsak 

2022-06-. Nr. V-) 

8.4.1.2. Parengtas pasi-

rengimo įgyvendinti at-

naujintas bendrąsias 

programas planas (Dir. į-

sak.  2022-10-26 Nr, V-

174). 

 8.4.1.3.1. Metodinės ta-

rybos posėdyje aptarta, 

kaip turėtų keistis vertini-

mas pamokose, vykdant 

ugdymą per kompetenci-

jas (metodinės tarybos 

2022-06-20 protokolas 

Nr. 4) 

8.4.1.3.2. 2022-10-02 – 

2022-10-04 visose gim-

nazijos metodinėse gru-

pėse vykdytas atnaujinto 

ugdymo turinio aptari-

mas (metodinės tarybos 

2022-09-14 protokolas 

Nr. 5). 

8.4.1.4. 100% mokytojų 

profesinę kvalifikaciją at-

naujintų bendrųjų prog-

ramų įgyvendinimo klau-

simais individualiai tobu-

lino kvalifikaciją daly-

vaudami metodiniuose 

renginiuose, semina-

ruose, vebinaruose: 

 Rugpjūčio 21 – 31 

d. visų dalykų mokytojai 

nuotoliniu būdu daly-

vavo NŠA organizuo-

tame susitikimų – disku-

sijų cikle, skirtame ap-

tarti numatomiems moki-

nių pasiekimų vertinimo 

pokyčiams. 

 Gruodžio 27-31 d. 

kiekvienas mokytojas a-

nalizavo savo dalyko at-

naujintą programą ir ap-

tarė metodinių grupių 

pasitarimuose  



 75% gimnazijos 

mokytojų dalyvavo orga-

nizuotame seminare 

,,Kompetencijomis grįsta 

pamoka“ pagal kvalifika-

cijos tobulinimo prog-

ramą „Mokyklos pasi-

rengimas ugdymo turinio 

atnaujinimui“. 

8.5. Per 5 mėne-

sius įstaigoje pa-

rengti/atnaujinti ir 

patvirtinti teisės 

aktų reikalavimus 

atitinkantys tvar-

kos aprašai, regla-

mentuojantys per-

sonalo atrankas, 

darbo apmokė-

jimą, atostogų su-

teikimą ir koman-

diruotes. 

8.5.1. Įstaigoje ga-

lioja teisės aktų 

reikalavimus ati-

tinkantys ir perso-

nalo klausimus 

reglamentuojantys  

tvarkos aprašai. 

8.5.1.1. Parengti ir patvir-

tinti teisės aktų reikalavi-

mus atitinkantys tvarkos 

aprašai. 

8.5.1.2.  Pateikta Savival-

dybės administraci-

jos  Teisės ir personalo 

skyriui ir kuruojančiam 

skyriui ar specialistui su-

sipažinimui (iki 2022-07-

15) 

 

8.5.1.1. Parengti ir patvir-

tinti teisės aktų reikalavi-

mus atitinkantys tvarkos 

aprašai: 

Ventos gimnazijos dar-

buotojų darbo apmokė-

jimo tvarkos aprašas (dir. 

įsak. 2022-01-27 Nr. V-

17); 

Ventos gimnazijos dar-

buotojų atostogų sutei-

kimo ir atostogų eilės su-

darymo tvarkos aprašas 

(dir. įsak. 2022-06-17 Nr. 

V-39); 

Ventos gimnazijos dar-

buotojų atrankos ir priė-

mimo į pareigas atrankos 

būdu tvarkos aprašas (dir. 

įsak. 2022-06-17 Nr. V-

40); 

Ventos gimnazijos tarny-

binių komandiruočių iš-

laidų apmokėjimo tvarkos 

aprašas (dir. įsak. 2022- 

06-17 Nr. V-41), 

Konkursų į Ventos gim-

nazijos konkursines pa-

reigas organizavimo ir 

vykdymo tvarkos aprašas 

(dir. įsak. 2022-06-17 Nr. 

V-42). 

8.5.1.2. Tvarkos aprašai 

pateikti  Savivaldybės ad-

ministracijos  Teisės ir 

personalo skyriui (2022-

07-14 raštas S-49) 

 

 

 

 

 



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. Sėkmingai integruoti užsieniečių vaikai (ukrai-

niečiai), nemokantys lietuvių kalbos. 

3.1.1. Suformuota išlyginamoji klasė lie-

tuvių kalbos mokymui (Administracijos 

direktorės 2022-03-31 įsak. Nr. A-171). 

3.1.2. Mokiniams užtikrintas sėkmingas 

formalusis ir neformalusis ugdymas, in-

tegracija. 

3.2. Užtikrinau gimnazijoje vyksiančių mokyklinių ir 

valstybinių egzaminų organizavimą. 

Mokytojai ir vadovai dalyvavo mo-

kyklinių ir valstybinių egzaminų verti-

nimo ir vykdymo komisijose (Administ-

racijos direktoriaus pavaduotojo 2022-

05-23 įsak. Nr. PAV-170) 

3.3. Esu Akmenės rajono savivaldybės TŪM darbo 

grupės narė (savivaldybės mero 2022-03-15 potvar-

kis Nr. M-9). 

Rengiamas TŪM Pažangos planas Ak-

menės rajono savivaldybei, siekiant su-

mažinti mokinių pasiekimų atotrūkį ir 

sukurti integralias, optimalias ir kokybiš-

kas ugdymo(-si) sąlygas gimnazijos mo-

kiniams. 

3.4. Vidinio kiemo tvarkymo darbai Sutvarkytas vidinis kiemas (išardytas se-

nas betonas, užsėta vėja, iškloti pėsčiųjų 

takai ir stovėjimo aikštelė geltonajam au-

tobusui) 

3.5.Projektų „Akmenės rajono Ventos gimnazijos i-

kimokyklinio ugdymo skyriaus „Berželis“ pastato at-

naujinimas“, „Pakabinamų lubų. ventiliaciios iren-

gimo ir buitinių nuotekų, vandentiekio su apskaitos 

mazgu remonto bei apdailos darbai“ įgyvendinimo 

priežiūra. 

Ikimokykliniame ugdymo skyriuje at-

likti renovacijos, remonto darbai. Apšil-

tintas darželio fasadas, atnaujinta šil-

dymo, elektros instaliacijos, vandentie-

kio, nuotekų sistemos. Išasfaltuota 

kiemo danga, priekinėje kiemo pusėje 

išklotas trinkelių takelis. Sporto salės, 

metodinio ir STEAM kabinetuose sure-

montuotos WC, prausyklų ir virtuvėlių 

patalpos. 

 

3.6. Kartu su Akmenės rajono savivaldybės investi-

cijų skyriumi pateikta paraiška projektui, skirtam e-

samų sporto paskirties pastatų ir sporto paskirties 

inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui 

2022 m. 

Buvo siekiama gauti finansavimą gimna-

zijos stadiono atnaujinimui. 

 

 

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. - - - 


