
ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA 

METODINĖS TARYBOS 2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO SĖKMINGUMO ANALIZĖ 

Prioritetas: efektyvus, inovatyvus mokymo ir mokymosi procesas. 

Uždaviniai  Įgyvendintos priemonės, pasiektas lauktas 

rezultatas  

Neįgyvendintos 

priemonės, 

neįgyvendinimo 

priežastys  

Uždavinio įgyvendinimas 

(puikiai, gerai, patenkinamai, 

nepatenkinamai), tęstinumas  

Metodinė taryba 

Uždavinys. Užtikrinti vieningą ir 

kryptingą mokykloje veikiančių 

metodinių grupių, mokytojų 

dalykininkų veiklą. 

Įvyko 10 metodinės tarybos posėdžių. 22 

metodinių grupių posėdžiai. 

 Įvykdyta 

Vasario 18 dieną vyko Projekto ,,Lyderių laiko 

3“ Mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys - 

metodinė diena „Mokinio asmeninės pažangos 

matavimas – nuo svarstymų prie instrumentų“ 

 Įvykdyta 

Naujų vadovėlių ir mokymo priemonių 2020 m. 

paraiškos parengimas kovo  2 dieną išleista 

pinigų 

 Įvykdyta 

5 959,90 €, o po to papildomai 

lapkričio mėn. 4719,10€ 

 Metų Mokytojo ir Metų Mokinio rinkimų 

organizavimas 

Neįvyko, dėl karantino  

2020–2021 m. m. ugdymo plano svarstymas, 

pasiūlymų teikimas  

 Įvyko 

Ilgalaikių teminių planų derinimas   Įvyko 

Olimpiadų, bandomųjų brandos egzaminų ir 

PUPP gimnazijoje rengimas  

 Įvyko 

Kvalifikacijos tobulinimo poreikių ir 

kvalifikacijos tobulinimo programų dermė  

 

 Mokytojai kėlė kvalifikaciją 

283,45 d. Vienam mokytojui 

tenka 8,86 d. 

Metodinių grupių 2020 m. veiklos sėkmingumo 

aptarimas 

  



    

 

Prioritetas: Veikiame individualios mokinio pažangos naudai 

Uždaviniai  Įgyvendintos priemonės, pasiektas lauktas 

rezultatas  

Neįgyvendintos 

priemonės, 

neįgyvendinimo 

priežastys  

Uždavinio įgyvendinimas 

(puikiai, gerai, patenkinamai, 

nepatenkinamai), tęstinumas  

Metodinė taryba 

Tikslas: 40 procentų šiuolaikinės 

(mokymosi) paradigmos pamokų 

gimnazijoje 2021 metais. 

Uždavinys. Gerinti pamokos 

organizavimą, siekiant kiekvieno 

mokinio pažangos.  

 

 

Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo tvarkos aptarimas, tobulinimas 

Virtuali mokinių bei jų tėvų, mokytojų apklausa 

apie mokinių asmeninės pažangos matavimą  

Metodinė diena „Mokinio asmeninės pažangos 

vertinimas – nuo apmąstymų prie instrumentų“  

Mokytojų atvirų pamokų vedimas, kolegų 

pamokų stebėjimas  

Bandomųjų PUPP, Brandos egzaminų vykdymas 

ir aptarimas 

VBE ir MBE rezultatų analizė ir aptarimas 

metodinėse grupėse 

Olimpiadų, konkursų, konferencijų, varžybų 

organizavimas gimnazijoje  

Dėl karantino apsunkintų 

sąlygų tobulinama 2021 m. 

 

 

 

 

Balandžio mėn. neįvyko 

dėl karantino 

 

 

Įvykdyta, rezultatai aptarti ir 

apdoroti 2020 m. sausio m. 

Įvykdyta, rezultatai aptarti ir 

apdoroti 2020-02-18. 

 

 

Įvyko 

 

Įvyko 

 

Įvyko 

 

 

Gamtos mokslų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupė 

Uždavinys. Gerinti pamokos 

organizavimą̨, siekiant kiekvieno 

mokinio pažangos  

 

Mokytojų bendravimas ir bendradarbiavimas 

rengiant ilgalaikius dalykų teminius planus, 

integruotų programų įgyvendinimas. 

Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose. 

Įgyvendinta Gerai 



Dalyvavimas rajono chemijos, fizikos, biologijos 

ir kūno kultūros mokytojų metodinių būrelių 

veikloje. 

Individualių užduočių rengimas 

Gimnazijos mokytojų pamokų stebėjimas. 

Pasiūlymų teikimas gimnazijos mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašui. 

Menų, technologijų ir dorinio ugdymo (ir ugdymo karjerai) metodinės grupė 

I uždavinys: Ugdyti mokinių 

mokėjimo mokytis kompetencijas ir 

teikti mokymosi pagalbą atsižvelgiant 

į mokinio padarytą pažangą̨ ir 

gebėjimus. 

 

Sudaryti ir patvirtinti mokytojų ilgalaikiai 

metiniai planai. 

Mokytojai grupėje aptarė ir tobulino mokinių 

individualios pažangos stebėjimą, įsivertinimą, 

refleksiją. 

Mokytojai tobulino kompetencijas, vesdami 

atviras ir stebėdami kolegų pamokas. 

Individualizavo ir diferencijavo užduotis pagal 

mokinių gebėjimus ir mokymosi poreikius. 

Paruoštos technologijų, dailės ir muzikos 

pamokų užduotys mokiniams, vaizdo medžiaga 

vedant pamokas nuotoliniu būdu. 

Skatino mokinius mokymosi procese atlikti savo 

veiklų įsivertinimą, numatyti tolimesnes 

tobulinimosi sritis. Tekstilės technologijų, 

TMAD technologijų ir dailės pamokose mokiniai 

skatinami kurti darbų aplanką, atlikti savo veiklų 

įsivertinimą. 

Informacinių technologijų ir technologijų TMAD 

grupėje pamokų ciklas „Technologijų egzamino 

darbo aprašo dokumento kūrimas ir 

redagavimas“. IV klasės mokiniai ruošė sausio-

balandžio mėn. ir spalio-gruodžio mėn. 

technologijų projektinio darbo aprašą 

mokykliniam technologijų egzaminui. 

 Uždavinio įgyvendinimas 

vertinamas gerai. 



Mokytojai mokėsi pateikti užduotis ir vertinti 

darbus nuotoliniu būdu, dalinosi patirtimi 

naudojant įvairias nuotolinio mokymo(si) 

priemones.  

Pravestos integruotos lietuvių k., muzikos ir 

dailės pamokos „Impresionizmas dailėje, 

muzikoje ir literatūroje", „Lietuvių liaudies dainų 

žanrai". 

Pamokos „VILNIUS TECH dėstytojai- 

moksleiviams“: 2 klasių fizikos pamoka 

„Gyvenimas tarp elektromagnetinių bangų“ 1a ir 

IIc klasių matematikos pamoka, gruodžio 15, 22 

d. 

Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupė 

Uždavinys. Nuolat mokytis su kitais ir 

iš kitų, siekiant pamokos vadybos 

tobulinimo - planavimo. 

 

Bendravimas ir bendradarbiavimas rašant  ir 

derinant ilgalaikius teminius planus.  

Dalyvavimas UPC, Širvintų švietimo centro 

organizuojamuose seminaruose bei mokymuose. 

Dalyvavimas rajono istorijos, geografijos  

mokytojų metodinių grupių  veikloje. 

 Papildomų užduočių rengimas mokiniams, 

individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo 

procesą. 

Pasiruošimas rajoninėms olimpiadoms ir 

mokinių konkursams. 

Gimnazijos mokytojų pamokų stebėjimas ir 

atvirų pamokų vedimas ( sausio mėnesį dar 

stebėjome). 

 

Visos priemonės 

įgyvendintos daugiau nei 

buvo planuota. 

Uždavinio įgyvendinimas 

vertinamas gerai. 

Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupė 

1 uždavinys: Gerosios patirties sklaidos 

aktyvinimas.  

 

Gimnazijos metodinės tarybos, administracijos, 

direktorės nutarimų, įsakymų, rekomendacijų 

nagrinėjimas ir aptarimas.  

Metodinės, pedagoginės literatūros naujienų, 

pedagogams skirtų informacinių leidinių apžvalga 

ir aptarimas.  

 Gerai 

 

 

Gerai 

 

 



Mokytojų bendradarbiavimas, dalijimasis gerąja 

patirtimi. Integruotų pamokų aptarimas.  

Mokytojų dalyvavimas rajono ir respublikiniuose 

renginiuose, dalijimasis įgyta patirtimi.  

Pasirengimas Europos kalbų dienai.  

Brandos egzaminų rezultatų aptarimas.  

Metodinės grupės veiklos programos 

įgyvendinimo sėkmingumo analizė.  

Gerai 

 

Puikiai 

 

Gerai 

Puikiai 

 

Gerai 

Lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė 

1 uždavinys. 

Aktyvinti gerosios patirties sklaidą, 

sutelktą, refleksyvų, atvirą metodinį ir 

dalykinį mokytojų bendradarbiavimą.  

 

Parengtos bandomojo VBE ir MBE egzaminų 

užduotys, darbai įvertinti, aptarti rezultatai, 

padarytos išvados. Tai leido nustatyti mokinių 

žinių spragas ir geriau paruošti egzaminui. 

•Metodinės grupės pasitarimuose sausio - kovo 

mėn. pasidalinta gerąja patirtimi pamokos 

vadybos klausimais: pamokos uždavinio 

derinimas su pamokos turiniu, mokinių 

vertinimas ir įsivertinimas, pamokos refleksijos 

būtinybė ir jos būdai. 

•Metodinės grupės pasitarime aptartos lietuvių 

kalbos modulių programos, svarstytos problemos, 

susijusios su modulių pasirinkimu. . 

•Taisėme rajono mokinių MBE rašinius, 

gimnazijos PUPP užduotis, pakartotinės sesijos 

MBE rašinius. 

•Aptarti PUPP, VBE, MBE rezultatai, padarytos 

išvados, pasidalinta sėkmės patirtimi, aptarti 

būdai, metodai, priemonės rezultatams gerinti. 

•Pagal galimybes dalyvavome kvalifikacijos 

tobulinimo seminaruose pamokos vadybos ir 

bendrųjų kompetencijų ugdymo klausimais. 

•Pagal galimybes dalyvavome rajono ir 

respublikiniuose renginiuose, dalijomės įgyta 

patirtimi, gauta metodine medžiaga. Stebėjome ir 

PUPP organizuoja II 

klasėse dirbančios 

mokytojos individualiai - 

nėra vienodo grafiko. 

Bandomosios PUPP 

rašymo dalį organizuoti 

vienu metu visose antrose 

klasėse. 

Pakankamai sunku išvykti 

į seminarus, 

organizuojamus pamokų 

metu. 

 

Uždavinio įgyvendinimas 

vertinamas gerai. 
Įgyvendintos beveik visos 

planuotos priemonės.  

Toliau planuojama vykdyti 

patirties sklaidą - pasitarimų 

ciklą „Kolega kolegai“. 

 

Tęstinumas: apskritas stalas 

su progimnazijos lietuvių 

kalbos mokytojais. 

 



aptarėme tiesiogines „Mokytojo TV“ vaizdo 

transliacijas. 

•Metodinės grupės pasitarime aptartas veiklos 

planas, atlikta 2020 m. veiklos programos 

įgyvendinimo sėkmingumo analizė. 

 

Menų, technologijų ir dorinio ugdymo (ir ugdymo karjerai) metodinės grupė 

II. uždavinys: Organizuoti ugdymo 

procesą, atsižvelgiant į mokinio 

gebėjimus, galimybes ir poreikius. 

Kurti saugią, jaukią ir motyvuojančią 

aplinką. 

  

 

Dailės, technologijų, muzikos kabinetuose 

kuriama kūrybiška, jauki mokiniui aplinka, 

sudaromos sąlygos rasti būtiniausias darbo 

priemones ir medžiagas, aktyviai įsitraukti į 

pamokos procesą. 

Mokytojai dirbo su mokiniais ne tik pamokų 

metu, bet ir konsultavo mokinius individualiai 

bei dalyvaujant neformaliose veiklose. 

Technologijų ir dailės egzaminui organizuoti 

vykdyti mokytojų pasitarimai dėl technologinės 

užduoties mokykliniam egzaminui kūrimo, 

vertinimo kriterijų. Organizuojama dailės ir 

technologijų egzamino veiklų refleksija po 

egzaminų I-osios ir II-osios peržiūros. 

Mokyklinėje ir rajoninėje technologijų 

olimpiadoje „2020 Miniatiūra 20x20“ dalyvavo 

gausus gimnazistų būrys.  

Širvintų meno mokykloje organizuota rajoninės 

technologijų olimpiados kūrybinių darbų paroda. 

Gruodžio mėn. virtualioje parodoje konkurse 

„2020 Miniatiūra 20x20“ IVa klasės mokinys 

Neda Klimas tapo nugalėtoju  III-IV klasių 

grupėje. 

Respublikinėje dailės olimpiadoje dalyvavo IIa 

kl. gimnazistė Miglė Lipinskaitė.  

Skatino mokinius kūrybiškai mąstyti, dalyvauti 

parodose, projektiniuose darbuose . Mokytojas 

A. Golcas ir N. Drazdienė sėkmingai pradėjo 

 

 

Uždavinio įgyvendinimas 

vertinamas gerai. 



metinių projektinių darbų veiklas, jas mielai 

rinkosi gimnazistai. Žymiausi metiniai projektai 

– mokytojos N. Drazdienės mokinių atlikti 

metiniai projektai – freskų tapyba - Širvintų 

parapijos senelių globos namuose, socialinių 

paslaugų skyriuje, Širvintų pradinėje mokykloje. 

Organizuotos dailės darbų parodos „Lietuvos 

raudonoji knyga‘, „Mokytojų portretai“ II 

gimnazijos aukšte 

Virtuali dailės darbų paroda „Nuotolinis 

mokymasis" 

Nuotolinė pirmų klasių gimnazistų darbų paroda 

„Kalėdinis angelas" 

Aktyviai skatiname mokinius rinktis mokyklinius 

dailės ir technologijų egzaminus. Individualiai 

konsultuojame. 

Technologijų egzamino baigiamųjų darbų paroda 

organizuota mokytojų kambaryje ir medžio 

dirbtuvių kabinete. 

 

Dailės ir technologijų mokytojų kūrybinių darbų 

nuotolinė paroda suaugusiųjų mokymosi savaitei. 

Dalyvavo mokytojos Daiva Erslavienė ir 

Nomeda Drazdienė.  

Personalinės mokytojos N. Drazdienės parodos 

Kiaukliuose  ir Liaušiuose „Mūzai pasibeldus"  

Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupė 

2 uždavinys: Skatinti gabių mokinių 

motyvaciją, organizuoti ugdymo turinį 

diferencijuotai, individualizuotai. 

Skatinti gabius mokinius aktyviai 

dalyvauti rengiuose, olimpiadose, 

konkursuose.  

 

02- 05 Istorijos mokyklinė olimpiada.  

02-26 Geografijos  mokyklinė  olimpiadoje . 

02-13 Mokyklinė Ekonomikos  ir verslo  

olimpiada III-IV kl.  

II-ojo etapo istorijos olimpiados darbų taisymas,  

vertinimas. 

 

03- 05 Rajoninis konkursas 9-12 klasių 

mokiniams „MANO GAUBLYS“ taisyme ir 

Olimpiados mokiniams 

papildomas krūvis, todėl 

geriausieji kartais atsisako 

dalyvauti olimpiadose. 

 

04-06 Respublikinis Č. 

Kudabos geografijos 

konkurse(neįvyko, 

nukeltas). 

 

Uždavinio įgyvendinimas 

vertinamas gerai. 



vertinime. 

05 mėn. Pasirenkamųjų dalykų programų, 

modulių ir neformaliojo švietimo programų 

anotacijų mugė. 

05-09  Europos egzaminas. Nuotoliniu būdu. 

11-25 Geomokslų olimpiada VU. Olimpiada 

nuotoliniu būdu. 

 

II-ojo etapo geografijos 

olimpiados darbų 

taisymas, vertinimas. Šis 

etapas vyko centralizuotai 

nuotoliniu būdu. 

 

Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupė 

2 uždavinys: Bendravimo ir 

bendradarbiavimo kompetencijų 

tobulinimas, taikant pasirinktus 

metodus.  

Brandos egzaminų rezultatų analizė.  

Mokytojų integruotų (atvirų) pamokų vedimas.  

Integruotų (atvirų) pamokų aptarimas.  

Vertinimo ir įsivertinimo mokyklos veiklos 

kokybei aptarimas. Pamokos uždavinio 

formulavimo tobulinimas.  

Aktualios informacijos stebėjimas gimnazijos 

interneto svetainėje.  

 Puikiai 

Gerai 

 

Gerai 

 

Gerai 

Gerai                                                 

Gamtos mokslų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupė 

Gimnazijos bendruomenės narių 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

kompetencijų tobulinimas  

 

Biologijos, chemijos, fizikos olimpiados 

gimnazijoje. 

Netradicinės fizikos ir biologijos pamokos. 

Aplinkosauginė iniciatyva „Kita forma“ Gamtos 

herojų apdovanojimai. 

Aplinkosaugos konkursas „Ekologinis virusas 

plinta 2020”.  

EKOlogai veiklos, paskaitos ir protmūšiai. 

Futbolo, tinklinio, smiginio varžybos 

gimnazijoje.  

Įgyvendinta Gerai 



Sporto rėmimo fondo finansuojamo projekto 

„Sportuoju ir jaučiuosi vis geriau“ veiklos. 

Menų, technologijų ir dorinio ugdymo (ir ugdymo karjerai) metodinės grupė 

III uždavinys: Ugdyti kultūrines, 

pilietines, tautines kompetencijas. 

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis 

karjeros kompetencijas  

 

Mokytojo A. Golco mokiniai kūrė muzikinius 

sveikinimus  mokslo metų baigimo, rugsėjo 

pirmosios ir kitoms šventėms. 

Muzikinių kūrinių įrašų albumas „Kūriniai 

sausio - 13, vasario 16 ir kovo 11" - atrinkti 

kūriniai, įkelti į USB laikmeną, paruošti 

naudojimui gimnazijos renginiuose. Paruošė 

mokytoja Gr. Gudonienė. 

Ugdymo karjerai  - susitikimai su verslininkais, 

įvairių profesijų atstovais (gyvai 2 susitikimai, 4 

virtualiai), Kartu su pavaduotoja ugdymui S. 

Vaškūniene - paruošta veiklų programa dienai ne 

pamokų forma "Ugdymo karjerai diena", 

susitarta su lektoriais ir išvykų priėmimu (diena 

neįvyko dėl pandemijos).  

II a klasės mokiniai pasinaudojo UK mokytojos 

Gražinos Gudonienės siūlomomis VILNIUS 

TECH paskaitomis-pamokomis moksleiviams ir 

išklausė VGTU Karjeros psichologės Gabijos 

Čeledinaitės paskaitą „Mano karjeros 

pasirinkimas“.  

Virtualus cv rengimo seminaras Zoom 

platformoje. Gr. Gudonienė 

Tikybos dalyko mokiniai dalyvavimas gyvybės 

dienos nuotoliniame minėjime „Laiškas 

negimusiam mano klasės draugui" 

Kalėdinis renginys  

neįvyko dėl karantino. 

Uždavinio įgyvendinimas 

vertinamas gerai. 

Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupė 

3 uždavinys: Puoselėti  mokinių 

pilietiškumą, bendruomeniškumą.

  

 

11-11 Konstitucijos egzaminas. Nuotoliniu būdu. 

  

Organizuoti renginį Lietuvos kariuomenės 

dienai paminėti.  

Konkursai reikalauja 

papildomo laiko ir 

pasiruošimo. 

 Programa įgyvendinta gerai. 



  

01-13 Renginį Laisvės gynėjų dienai paminėti. 

Mokiniai dalyvavo tradiciniame pagarbos 

bėgime Vilniuje ,,Gyvybės ir mirties keliu“. 

 

02 -12  Nacionalinis konkursas ,, Lietuvos 

istorijos žinovas”. 

 

Netradicinės edukacinės išvykos, organizuotos 

istorijos ir geografijos mokytojų – visus metus. 

 

 

Tikslas: Klestinčios mokymosi 

kultūros tobulinimas. Uždavinys: 

Įvairių poreikių mokinių ugdymosi 

organizavimas, mokinių asmeninio 

tobulėjimo skatinimas.  

Dalyvavimas rajono olimpiadose.  

Dalyvavimas respublikiniuose renginiuose. 

Dalyvavimas rajoniniame renginyje-popietėje 

„Suteikime žodžiams sparnus“.  

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose.  

 

 

Neįvyko dėl karantino.  

Puikiai 

Gerai 

 

Gerai                                                 

   

 

Bendras visos veiklos sėkmingumo įvertinimas:  

MT veiklos įgyvendinimas vertinamas teigiamai. Įgyvendinti visi iškelti uždaviniai, pasiekti laukti rezultatai. Dauguma numatytų veiklų įvykdytos, 

o neįvykusių veiklų priežastis – karantinas. 

Gairės kitų metų planavimui.  

Tobulintini aspektai: atnaujinto Mokinių pasiekimų ir asmeninės pažangos vertinimo dokumento taikymas, pamokos vadybos tobulinimas, 

integruoto ugdymo ir projektinės veiklos plėtojimas, gerosios patirties sklaida organizuojant atviras pamokas, metodinis ir dalykinis mokytojų 

bendradarbiavimas.  

MT pirmininkė     Diana Lesutienė 


