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Alytus 
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I SKYRIUS 
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
 

Gimnazijos 2020-2022 metų strateginio plano ir 2020 m. veiklos plano įgyvendinimo 
prioritetai, strateginis tikslas, veiklos efektyvinimo kryptys: 

1. Veiklos prioritetai: 
 Švietimo kokybės ir mokinių pasiekimų bei pažangos gerinimas, ugdant mokinių 

kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas ir gerinant mokinių pasiekimus formuojant 
STEAM inovacijų kultūrą gimnazijoje. 

 Gimnazijos strateginių partnerysčių plėtra vietiniu, nacionaliniu ir europiniu 
lygmeniu. 

 Bendruomeniškumo, pilietiškumo ir bendruomenės emocinės socialinės  kultūros 
auginimas, stiprinant mokymuisi palankų mikroklimatą. Sporto ir sveikos gyvensenos įgūdžių 
stiprinimas. 

2.Strateginis tikslas - užtikrinti ugdymo(si) kokybės ir mokinių pasiekimų ir pažangos 
gerinimą, stiprinant mokymosi motyvaciją per ugdymo(si) integralumą, remiant esamą gimnazijos 
tinklaveiką ir kuriant naujas strategines partnerystes, tikslingą mokytojų profesinių ir bendrųjų 
kompetencijų tobulinimą, nuolat modernizuojant ugdymo(si) aplinką ir besirūpinant emocinės 
socialinės ir  sveikos gyvensenos kultūros augimu. 

3. Veiklos efektyvinimo kryptys: 
 Parengti STEAM ugdymo įgyvendinimo strategiją, sukurti logotipą ir svetainę. 
 Suaktyvinti gimnazijos tarptautiškumo lygmenį, planuojant ir įgyvendinant 

tarptautinio bendradarbiavimo partnerystes su Europos šalių mokyklomis ir bendrojo ugdymo 
mokyklų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo kursus Erasmus +  programoje. 

 Modernizuoti STEAM ugdymo aplinkas, kitas edukacines erdves. 
Svariausi rezultatai ir rodikliai: 

1. Bendra metinė mokinių mokymosi kokybės pažanga – 100 proc. 
2. I-III vietos šalies etapo dalykinėse olimpiadose, konkursuose ir VBE: 

 I vieta - Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (11 kl./3 gimnaz. kl.); 
 II vieta - Geografijos olimpiada „Pažink Lietuvą ir pasaulį“; 
 III vieta - Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų Lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiada; 
 I – vieta - Respublikinis etikos konkursas 11-12 klasių mokiniams; 



 2 mokiniai finalo dalyviai - Tarptautinė rusų k. olimpiada užsieniečiams; 
VBE 100 balų įvertinimus gavo 14 mokinių: 1 matematikos, 1 vokiečių kalbos, 13 anglų 

kalbos. 
3.   Putinų gimnazijos krepšinio turnyro I vietos laimėtojai. 
4. Parengta STEAM ugdymo proveržio strategiją, numatanti mokinių ir mokytojų 

įsitraukimą, kompetencijų ugdymo metodiką, vadovaujantis STEM SCHOOL LABEL kriterijais ir 
elementais. Mokytojų įsitraukimas į STEAM ugdymą -70 proc., mokinių įsitraukimas į STEAM 
ugdymą -80 proc.  

5. Modernizuotos ir/ar naujai įrengtos ugdymo aplinkos: 
 STEAM technologijų kabinetas, skaitmenizuota fizikos kabinetas-laboratorija; 
 Visi dalykų mokymo kabinetai (darbo vietos) aprūpinti kompiuterine įranga ir 

skaitmeninėmis priemonėmis, skirtomis tiek kontaktinėms pamokoms, tiek ugdymui nuotoliniu 
būdu (pvz.: nešiojamieji kompiuteriai, planšetės, grafinės planšetės, video kameros, dokumentų 
kameros,  edukacinė prezentacijų programinė mozaBook įranga, 3D spausdintuvas, lazerinė 
pjaustyklė ir kt.). Patenkinti visi mokinių IT poreikiai nuotoliniam mokymuisi. 

  Įrengtos 2 aktyvių žaidimų erdvės mokiniams; 
 Atnaujinta mokyklos I.a fojė. 

6. Sėkmingai įgyvendinti 2 valstybės lėšomis finansuoti NVŠ projektai „Lobių medžioklė“ 
ir „Ateities inžinerija“ – 17600 EUR. 

7.  Pradėti įgyvendinti 2 Erasmus + programos projektai, skirti mokytojų STEAM 
kompetencijų ir mokinių skaitmeninių kompetencijų ugdymui: 

 2020-1-LT01-KA101-077744 „STEAM ugdymo populiarinimas ir įtraukimas, 
kuriant inovacijų kultūrą mokykloje“ -  37,629 EUR.  

 2020-1-ES01-KA229-082171 „Code Your Future“ -  26,115 EUR. 
8. Pateiktos 2 paraiškos naujiems projektas: 
Akreditacijos paraiška pateikta Erasmus + Projekto Numeris: 2020-1-LT01-KA120-

SCH-094787 „Fenomenu grįsto ugdymo diegimas Alytaus Jotvingių gimnazijoje“; 
Paraiška pateikta Sporto rėmimo fondui. Paraiškos Nr: SRF-FAV-2021-1-0731 „Alytus 

Juda sveikai šokio ritmu“ - 19,990 EUR. 
9. Lietuvos Metų mokytoja – Rasa Zubrickienė, biologijos mokytoja ekspertė. 
10. Organizuota unikali virtuali konferencija “STEAM IŠŠŪKIS ALYTUJE – 

PRIIMTAS!”, skirta Alytaus miesto švietimo įstaigų bendradarbiavimui STEAM srityje. 
Konferencijoje dalyvavo 141 pedagogas ir 27 ugdymo įstaigos: visos Alytaus gimnazijos, 
progimnazijos, pradinės mokyklos, lopšelis darželis, taip pat Alytaus kolegija ir Kauno 
Technologjios universiteto atstovai, kitos Vilniaus ir Kauno mokyklos. 

11.Sukurtas išliekamosios vertės integruotas istorijos, lietuvių kalbos ir teatro edukacinis 
filmas, skirtas Steigiamojo Seimo 100-mečiui paminėti  “Su meilei Lietuvai!”, išplatintas Lietuvos 
švietimo bendruomenei. 

12.Originaliai organizuotas gimnazijos 40-mečio minėjimas, suburiant esamus ir buvusius 
jotvingiečius. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. Koordinuoti 
Jotvingių gimnazijos 
STEAM strategijos 
įgyvendinimą 
ugdymo procese. 

1. STEAM 
strategija   užtikrins 
gimnazijos, miesto 
ir šalies prioriteto 
įgyvendinimą ir 
inovatyvios 
įtraukios kultūros 
formavimą 
mokykloje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Jotvingių 
gimnazija – aktyvi 
Lietuvos STEAM 
mokyklų tinklo 
konsultantė, STEM 
SCHOOL LABEL 
(STEM mokyklos 
ženklo) 
ambasadorė 
Lietuvoje ir 
Europoje, NEXT-
LAB atstovė 
Lietuvoje. 

Parengtas STEAM 
strategijos įgyvendinimo 
dokumentas (iki 2020-07-
01), ko pasekoje bus: 
 Sukurta STEAM ugdymo 
viešinimo ir populiarinimo 
svetainė (iki 2020-02-15). 
 
 Įsitraukusių mokytojų 
skaičius padidės iki 70 proc. 
 
 
 Įsitraukusių mokinių 
skaičius padidės iki 70 proc. 
 

 

 Gerosios patirties sklaida 
Lietuvoje – 3-5 konsultuotos 
mokyklos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gerosios patirties sklaida 
STEM SCHOOL LABEL 
platformoje – 30 ugdomųjų 
veiklų ir renginių. 
 Aukštesnis STEM ženklo 
įvertinimas (II lygis). 

STEAM proveržio 
strategija patvirtinta 
2020-12-30 Nr. V1-
169. 
Pilnai veikia STEAM 
ugdymo svetainė  
http://steam.jotvingiu
gimnazija.lt/  
70 proc. mokytojų 
įvykdė metines 
užduotis STEAM 
ugdyme. 
80 proc. Mokinių 
buvo įtraukti į 
STEAM ugdymo 
veiklas. 
 
Organizuota virtuali 
konferencija 
„STEAM IŠŠŪKIS 
ALYTUJE  - 
PRIIMTAS!”, 
 skirta Alytaus miesto 
savivaldybės bendrojo 
ugdymo mokyklų 
bendradarbiavimui  
141 dalyvis, 27 
švietimo įstaigos. 
Konsultuotos 4 
mokyklos. 
 
36 ugdomosios 
veiklos 
 
 
Žr. 2 lentelę 

1.2. Aktyvinti 
mokyklos 
tarptautiškumą, 
dalyvaujant ES 

1.Sudarytos 
sąlygos  gimnazijos 
mokiniams 
dalyvauti 
tarptautiniuose 

 Pateiktos 3 mokyklų 
bendradarbiavimo paraiškos 
Erasmus + ir eTwinning 
programose. 
 

Pateiktos 3 paraiškos 
Erasmus+ 
programoje. 1 
projektas sėkmingai 
patvirtintas ir pradėtas 



finansuojamose 
programose. 

projektuose ir 
tobulinti bendrąsias 
kompetencijas, 
tapti aktyviais 
Europos piliečiais, 
didinti mokinių 
motyvaciją 
mokytis. 
2.Sudarytos 
sąlygos 
mokytojams 
tobulinti dalykinių, 
STEAM, kalbinių 
ir bendrųjų 
kompetencijas  
tarptautiniuose 
projektuose ir 
kvalifikacijos 
kėlimo kursuose, 
kuriant šiuolaikiško 
visapusiško 
mokytojo profilį. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Įgyvendintas mokytojų 
kvalifikacijos tobulinimo 
projektas „GEOHISTEAM“ 
(Lietuva-Šveicarija) 
Pateiktos 3 paraiškos 
mokytojų kvalifikacijos 
tobulinimo kursams, 
įskaitant darbo stebėjimo ir 
mokymo vizitų veikloms 
Erasmus + ir eTwinning 
programose. 

įgyvendinti „Code 
Your Future“. 
 
 
 
 
 
 
Žr. 2 lentelę 
 
 
 
Pateiktos 3 paraiškos 
Erasmus+ 
programoje: 1 
projektas sėkmingai 
patvirtintas ir pradėtas 
įgyvendinti, kitas yra 
vertinimo stadijoje. 
 
 

1.3. Modernizuoti 
ugdymo erdves. 

1.Sudaromos 
sąlygos mokinių 
STEAM ir kitų 
dalykinių ir 
bendrųjų 
kompetencijų 
ugdymui 
gimnazijoje. 
 
 
 
2.Kuriamos erdvės 
mokinių poilsiui.  
 
3.Atnaujinamas 
gimnazijos 
įvaizdis. 

  Įrengtas STEAM fizikos 
kabinetas-laboratorija - 3-5 
proc. padidės stojančiųjų 
abiturientų į inžinerines 
specialybes. 3 proc. padidės 
mokinių pasirinkusių 
mokytis VGTU klasėje 
skaičius. 
 
 
 
 Įgalintos 2 erdvės 
skatinančios aktyvų mokinių 
poilsį pertraukų metu. 
Atnaujinta mokyklos 
fasadinė iškaba. 

Įrengtas modernus  
fizikos kabinetas-
laboratorija 
Įstojusių į inžinerines 
specialybes mokinių 
skaičius padidėjo iki 
2,8 proc. 
Mokinių skaičius 
VGTU 
klasėse/grupėse 
padidėjo iki 3,2 proc. 
Įrengtos 2 fizinio 
aktyvumo žaidimų 
erdvės mokiniams. 
Atnaujinta mokyklos 
lauko iškaba. 
Atnaujinta I.a.fojė. 
Sukurtas logotipas, 
nauja gimnazijos 
svetainė. Pagamintos 
naujos 
reprezentacinės 
atributikos. 

1.4.Paminėti 
mokyklos 40-ies 
metų sukaktį. 

1.Gimnazijos 
bendruomeniškumo 
puoselėjimas, 
suburiant įvairių 
kartų jotvingiečius. 

 Įgyvendinta 95 proc. 
renginių plano skirto 
mokyklos sukakčiai (2020 
m. spalio mėn.) 
 

1. Organizuotos 
mokytojų ir mokinių 
išvykos „24 jotvingių 
genties piliakalniai”. 
Išvykose dalyvavo 95 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Atnaujintas mokyklos 
muziejus (2020-09-30) 

proc. bendruomenės 
narių. 
2.Sukurta „40 
Jotvingių legendų” 
paroda, suburiant 
buvusius mokinius  
įvairių kartų. 
3.Fotografijų akcija 
gimnazijos Facebook 
puslapyje 
“Pasidalinkime 
prisiminimais 1980-
2020 m.) 
4. Gimnazijos visų 
abiturientų laidų 
fotografijų albumai 
“20+20” 
5. Mokyklos 
mokytojų ir mokinių 
prisiminimų knyga. 
Parengtos naujos 
dešimtmečių 
ekspozicijos. 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  
2.1. Aukštesnis STEM ženklo įvertinimas 
(II lygis). 

Įsivertinimo teikimas pratęstas iki 2021 m. kovo 
mėn. dėl Covid-19 Europoje. 

2.2. Įgyvendintas mokytojų kvalifikacijos 
tobulinimo projektas „GEOHISTEAM“ 
(Lietuva-Šveicarija) 

Nutrauktas vykdymas dėl Covid-19. 
 

2.3. Gimnazijos 40-mečio minėjimo 
renginys bendruomenei. 

Neįvyko dėl Covid-19. 

 
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. Sukurtas integruotas istorijos, lietuvių kalbos ir 
teatro edukacinis filmas, skirtas Steigiamojo Seimo 
100-mečiui paminėti  “Su meilei Lietuvai!”  (2020-
05-15).  

Filmo premjera buvo transliuojama tiesiogiai 
YOUTUBE kanalu, stebėjo apie 1000 
mokinių ir mokytojų iš visos Lietuvos. 
Edukacinis filmas prieinamas visai švietimo 
bendruomenei. 

 3.2. Organizuota virtuali konferencija “STEAM 
IŠŠŪKIS ALYTUJE – PRIIMTAS!”, skirta Alytaus 
miesto švietimo įstaigų bendradarbiavimui STEAM 
srityje (2020-11-27).  

Alytaus miesto švietimo įstaigų 
bendradarbiavimo aktyvinimas ir 
konsultavimas STEAM ugdymo srityje. 
Konferencijoje dalyvavo 141 pedagogas ir 
27 ugdymo įstaigos: visos Alytaus 
gimnazijos, progimnazijos, pradinės 
mokyklos, lopšelis darželis, taip pat Alytaus 



kolegija ir Kauno Technologjios universiteto 
atstovai, kitos Vilniaus ir Kauno mokyklos. 

3.3. Pateikta Erasmus + akreditacijų paraiška 
“Fenomenu grįsto ugdymo diegimas Alytaus 
Jotvingių gimnazijoje” (202010-29) 

Projekto tikslas - įgyvendinti ne tik STEAM 
ugdymo strategiją, bet ir susipažinti su 
Skandinavijos švietimo, ypač Suomijos, 
patirtimi diegiant Fenomenu grįsto ugdymą. 
Laukiama galutinio vertinimo 2021 m. 
Vasario mėn. 

3.4. Pateikta Sporto rėmimo fondui paraiška 
projektui „Alytus Juda sveikai šokio ritmu“. 

Projekto tikslas – skatinti jaunimo sportinį 
aktyvumą per šokį. 

3.5. Modernizuoti 2 technologijų kabinetai 
(automobilizmo ir FabLab) ir informacinių 
technologijų bazė dalykų kabinetuose – 34530 EUR. 

Paruoštos ugdymo aplinkos formaliajam ir 
neformaliajam ugdymui, diegiant inovacijas. 
  

 
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 ☐ 



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. 
7.2. 

 
 

V SKYRIUS 
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 
8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
 

    ____________________           __________                   _________________         __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos              (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                      (data) 
įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  
savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  
darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 
 
9. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
 
______________________               _________               ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 
teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 
(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 
savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 
 
 
Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

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

 
 
 
 
 
 
 

 


