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RIEŠĖS GIMNAZIJOS 2023 METŲ 

UGDYMO KOKYBĖS STEBĖJIMO IR VERTINIMO PLANAS 

 

1. Tikslas: analizuoti ir vertinti ugdymo proceso būklę ir kaitą siekiant inicijuoti pokyčius ugdymo 

kokybei gerinti. 

2. Uždaviniai: 

2.1. rinkti ir sisteminti duomenis apie ugdymo proceso būklę, kaitą ir strateginių gimnazijos tikslų bei 

uždavinių įgyvendinimą; 

2.2. analizuoti, vertinti ugdymo plano kokybę, diagnozuoti ugdymo organizavimo trūkumus ir inicijuoti 

ugdymo turinio ir proceso kaitą; 

2.3. laiku teikti metodinę ir kitą pedagoginę pagalbą mokytojams; 

2.4. atrasti ir skleisti pažangias ugdymo proceso organizavimo formas ir gerąją praktiką. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai, 

partneriai 

Rezultatas 

(sėkmės 

kriterijus) 

Laikas Atsiskaitymo 

forma 

1.  Tvarkaraščio 

sudarymas 

I. Gaidamovič, 

I. Saplinskienė, 

A. Pujanauskienė 

Nustatyti 

atitikimai 

bendriems  

reikalavimams 

Sausis, 

rugpjūtis 

Tvarkaraštis 

2.  Neformalaus švietimo 

užsiėmimų tvarkaraščio 

sudarymas  

P. Pinevičė, 

I. Gaidamovič, 

I. Saplinskienė, 

A. Pujanauskienė, 

neformalaus 

švietimo būrelių 

vadovai 

Nustatyti 

atitikimai 

bendriems  

reikalavimams 

Sausis, 

rugsėjis 

Tvarkaraštis 

3.  Dalykų konsultacijų 

grafiko sudarymas  

I. Gaidamovič, 

I. Saplinskienė, 

A. Pujanauskienė, 

dalykų mokytojai 

Nustatyti 

atitikimai 

bendriems  

reikalavimams 

Sausis, 

rugsėjis 

Grafikas 

4.  III-IV gimnazijos klasių 

mokinių individualių 

ugdymo planų patikra 

Klasių auklėtojai, 

I.  Saplinskienė 

Nustatyti 

atitikimai 

bendriems  

reikalavimams, 

mokinių krūvio 

optimizavimas 

Rugsėjis, 

sausis 

Individualūs 

ugdymo 

planai 

5.  III-IV gimnazijos klasių 

mokinių individualių 

tvarkaraščių patikra 

Klasių auklėtojai, 

I. Saplinskienė 

Nustatyti 

atitikimai 

bendriems  

reikalavimams, 

Rugsėjis, 

sausis 

Individualūs 

tvarkaraščiai 
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mokinių krūvio 

optimizavimas 

6.  Neformalaus švietimo 

užsiėmimų stebėjimas  

P. Pinevičė, 

I. Gaidamovič 

Mokinių 

užimtumo 

gerinimas, 

motyvacijos 

skatinimas 

Visus 

metus 

Diskusijos, 

VGK 

pasitarimai, 

direkcijos 

posėdžiai 

7.  Mokinių individualios 

pažangos stebėjimas 

Dalykų mokytojai Gerėja mokinių 

pasiekimai 

Visus 

metus 

El. dienynas 

8.  Mokinių individualios 

pažangos stebėjimas, 

aptarimas su mokiniais 

Klasių auklėtojai Gerėja mokinių 

pasiekimai 

Kiekvieną 

mėnesį 

Mokinių 

individualios 

pažangos 

stebėjimo 

klasės 

auklėtojo 

ataskaita 

9.  Mokinių individualios 

pažangos stebėjimas, 

aptarimas su ugdymą 

organizuojančio  

skyriaus vedėju 

Klasių auklėtojai,  

A. Pujanauskienė, 

I. Saplinskienė 

Gerėja mokinių 

pasiekimai 

Kiekvieną 

mėnesį 

Mokinių 

individualios 

pažangos 

stebėjimo 

ataskaita 

 

10.  Mokinių, 

priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo 

ugdytinių individualios 

pažangos stebėjimo 

aplankų patikra 

Mokytojai, 

P. Pinevičė, 

A. Pujanauskienė 

Gerėja ugdimosi 

pasiekimai 

Visus 

metus 

VGK 

pasitarimai, 

ataskaita 

11.  Mokinių individualios 

pažangos stebėjimas, 

aptarimas VGK 

P. Pinevičė, 

A. Pujanauskienė, 

I. Saplinskienė 

 

Gerėja mokymosi, 

ugdymosi 

rezultatai, pamokų 

lankomumas 

Visus 

metus 

VGK 

pasitarimai 

12.  Pirmus metus dirbančių 

mokytojų pamokų 

stebėjimas, aptarimas 

Administracija, 

mokytojai kuratoriai 

Sėkmingas darbas, 

gera mokytojo 

adaptacija 

Visus 

metus 

Diskusijos, 

VGK 

pasitarimai, 

direkcijos 

posėdžiai 

13.  Atvirų dalykų pamokų 

stebėjimas ir 

vertinimas, aptarimas 

Administracija, 

metodinių grupių 

pirmininkai, dalykų 

mokytojai 

Mokytojai dalinasi 

metodine ir 

dalykine patirtimi, 

gerėja pamokos 

kokybė ir mokinių 

pasiekimai 

Visus 

metus 

Direkcijos 

posėdžiai, 

VGK 

pasitarimai, 

metodinių 

grupių 

posėdžiai 

14.  Mokinių lankomumo 

patikra 

Klasių auklėtojai, 

I. Navickitė, 

R. Buividavičienė, 

administracija 

Gerėja mokinių 

mokymosi 

rezultatai bei 

lankomumas 

Kartą per 

mėnesį 

Ataskaita, 

VGK 

pasitarimai, 

direkcijos 
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 posėdžiai 

15.  Trimestrų, pusmečių 

mokinių ugdymo 

rezultatų bei 

lankomumo analizė 

P. Pinevičė, 

I. Saplinskienė, 

A. Pujanauskienė,  

I. Gaidamovič, 

 klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai 

 

Gerėja mokymosi 

rezultatai, 

lankomumas 

Sausis, 

kovas, 

birželis,  

gruodis 

VGK 

pasitarimai, 

ataskaita 

16.  Fizinio ugdymo ir šokio  

pamokų stebėjimas, 

vertinimas 

 

Administracija, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Bendradarbiaujant 

užtikrinama 

gimnazijos veiklos 

kokybė, laiku 

konsultuojami 

mokytojai, 

dalinamasi gerąja 

patirtimi 

Sausis, 

balandis, 

rugsėjis, 

lapkritis 

 

Direkcijos 

posėdžiai,  

VGK 

pasitarimai, 

metodinių 

grupių 

posėdžiai 

17.  Menų pamokų 

stebėjimas, vertinimas 

Administracija, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Bendradarbiaujant 

užtikrinama 

gimnazijos veiklos 

kokybė, laiku 

konsultuojami 

mokytojai, 

dalinamasi gerąja 

patirtimi 

Sausis, 

balandis, 

rugsėjis, 

lapkritis 

Direkcijos 

posėdžiai, 

VGK 

pasitarimai, 

metodinių 

grupių 

posėdžiai 

18.  Pradinių ugdymo  

mokytojų pamokų 

stebėjimas, vertinimas 

Administracija, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Bendradarbiaujant 

užtikrinama 

gimnazijos veiklos 

kokybė, laiku 

konsultuojami 

mokytojai, 

dalinamasi gerąja 

patirtimi  

Sausis,  

Kovas, 

spalis,  

lapkritis 

Direkcijos 

posėdžiai,  

VGK 

pasitarimai, 

metodinių 

grupių 

posėdžiai 

19.  Technologijų  pamokų 

stebėjimas, vertinimas 

 

Administracija, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Bendradarbiaujant 

užtikrinama 

gimnazijos veiklos 

kokybė, laiku 

konsultuojami 

mokytojai, 

dalinamasi gerąja 

patirtimi 

Vasaris, 

balandis, 

spalis, 

gruodis 

Direkcijos 

posėdžiai, 

VGK 

pasitarimai, 

metodinių 

grupių 

posėdžiai 

20.  Lietuvių kalbos ir 

literatūros pamokų 

stebėjimas, vertinimas 

Administracija, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Bendradarbiaujant 

užtikrinama 

gimnazijos veiklos 

kokybė, laiku 

konsultuojami 

mokytojai, 

dalinamasi gerąja 

patirtimi 

Vasaris,  

gegužė, 

spalis, 

lapkritis 

Direkcijos 

posėdžiai,  

VGK 

pasitarimai, 

metodinių 

grupių 

posėdžiai 
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21.  Priešmokyklinio 

ugdymo grupių ugdymo 

proceso stebėjimas, 

vertinimas 

Administracija, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Bendradarbiaujant 

užtikrinama 

gimnazijos veiklos 

kokybė, laiku 

konsultuojami 

mokytojai, 

dalinamasi gerąja 

patirtimi 

Vasaris,  

gegužė, 

rugsėjis, 

gruodis  

Direkcijos 

posėdžiai,  

VGK 

pasitarimai, 

metodinių 

grupių 

posėdžiai 

22.  Atvira integruota 

fotografijos-

technologijų pamoka III 

gimnazijos klasėje 

„Fotografija medžio 

plokštumoje“ 

J. Kerinienė,  

V. Sadauskienė 

Mokytojai dalinasi 

metodine ir 

dalykine patirtimi, 

gerėja pamokos 

kokybė ir mokinių 

pasiekimų 

rezultatai  

Vasaris Metodinių 

grupių 

posėdžiai, 

stebėtų 

pamokų 

analizė 

23.  Atvira dailės pamoka II 

gimnazijos klasėje 

„Nuo realistinio iki 

abstraktaus vaizdo“ 

M. Vlasova Mokytojai dalinasi 

metodine ir 

dalykine patirtimi, 

gerėja pamokos 

kokybė ir mokinių 

pasiekimų 

rezultatai  

Vasaris Metodinių 

grupių 

posėdžiai, 

stebėtų 

pamokų 

analizė 

24.  Atvira dailės pamoka 

„Architektūra. Pilys 

pagal POLIS KLĖ“ 

M. Vlasova Mokytojai dalinasi 

metodine ir 

dalykine patirtimi, 

gerėja pamokos 

kokybė ir mokinių 

pasiekimų 

rezultatai  

Vasaris Metodinių 

grupių 

posėdžiai, 

stebėtų 

pamokų 

analizė 

25.  Atvira technologijų  

pamoka 5 klasėje 

„Suvenyras. Raktų 

pakabukas“  

J. Kerinienė Mokytojai dalinasi 

metodine ir 

dalykine patirtimi, 

gerėja pamokos 

kokybė ir mokinių 

pasiekimų 

rezultatai  

Vasaris Metodinių 

grupių 

posėdžiai, 

stebėtų 

pamokų 

analizė 

26.  Integruota atvira 

matematikos, 

informacinių 

technologijų ir chemijos 

pamoka III gimnazijos 

klasėje „Reakcijų 

lygčių sudarymas ir 

sprendimas“  

V. Sadauskienė,  

E. Urbonavičius 

Mokytojai dalinasi 

metodine ir 

dalykine patirtimi, 

gerėja pamokos 

kokybė ir mokinių 

pasiekimų 

rezultatai  

Vasaris-

kovas 

Metodinių 

grupių 

posėdžiai, 

stebėtų 

pamokų 

analizė 

27.  Gamtos mokslų 

pamokų stebėjimas, 

vertinimas 

Administracija, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Bendradarbiaujant 

užtikrinama 

gimnazijos veiklos 

kokybė, laiku 

Kovas, 

balandis, 

spalis, 

lapkritis 

Direkcijos 

posėdžiai,  

VGK 

pasitarimai, 
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konsultuojami 

mokytojai, 

dalinamasi gerąja 

patirtimi 

metodinių 

grupių 

posėdžiai 

28.  Atvira matematikos 

pamoka II gimnazijos 

klasėje  

V. Sadauskienė Mokytojai dalinasi 

metodine ir 

dalykine patirtimi, 

gerėja pamokos 

kokybė ir mokinių 

pasiekimų 

rezultatai  

Kovas-

balandis 

Metodinių 

grupių 

posėdžiai, 

stebėtų 

pamokų 

analizė 

29.  Atvira matematikos 

pamoka  

T. Jakubickis Mokytojai dalinasi 

metodine ir 

dalykine patirtimi, 

gerėja pamokos 

kokybė ir mokinių 

pasiekimų 

rezultatai  

Kovas-

balandis 

Metodinių 

grupių 

posėdžiai, 

stebėtų 

pamokų 

analizė 

30.  Matematikos ir 

informacinių 

technologijų pamokų 

stebėjimas, vertinimas 

Administracija, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Bendradarbiaujant 

užtikrinama 

gimnazijos veiklos 

kokybė, laiku 

konsultuojami 

mokytojai, 

dalinamasi gerąja 

patirtimi 

Kovas,  

gegužė, 

lapkritis, 

gruodis 

Direkcijos 

posėdžiai,  

VGK 

pasitarimai, 

metodinių 

grupių 

posėdžiai 

31.  Ikimokyklinio ugdymo 

grupių ugdymo proceso 

stebėjimas, vertinimas 

Administracija, 

metodinės grupės 

pirmininkas 

Bendradarbiaujant 

užtikrinama 

gimnazijos veiklos 

kokybė, laiku 

konsultuojami 

mokytojai, 

dalinamasi gerąja 

patirtimi 

Kovas,  

Balandis, 

lapkritis, 

gruodis 

Direkcijos 

posėdžiai,  

VGK 

posėdžiai, 

metodinių 

grupių 

posėdžiai 

32.  Atvira istorijos pamoka 

7 e klasė „Seniausia 

monoteistinė religija“ 

 

J. Guobys Mokytojai dalinasi 

metodine ir 

dalykine patirtimi, 

gerėja pamokos 

kokybė ir mokinių 

pasiekimų 

rezultatai  

Kovas-

gegužės 

Metodinių 

grupių 

posėdžiai, 

stebėtų 

pamokų 

analizė 

33.  Atvira integruota 

matematikos-

technologjų pamoka 5 

klasėje „Konstrukcinis 

gaminys: Medinis 

žaidimo kauliukas“ 

J. Kerinienė, 

V. Orechovienė 

Mokytojai dalinasi 

metodine ir 

dalykine patirtimi, 

gerėja pamokos 

kokybė ir mokinių 

pasiekimų 

rezultatai  

Balandis Metodinių 

grupių 

posėdžiai, 

stebėtų 

pamokų 

analizė 
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34.  Kalbų pamokų 

stebėjimas, vertinimas 

Administracija, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Bendradarbiaujant 

užtikrinama 

gimnazijos veiklos 

kokybė, laiku 

konsultuojami 

mokytojai, 

dalinamasi gerąja 

patirtimi 

Kovas, 

balandis,  

gegužė, 

gruodis 

Direkcijos 

posėdžiai,  

VGK 

pasitarimai, 

metodinių 

grupių 

posėdžiai 

35.  II-ų gimnazijos klasių 

mokinių individualių 

ugdymo planų 

sudarymas 

Klasių auklėtojai, 

I.  Saplinskienė 

Nustatyti 

atitikimai 

bendriems  

reikalavimams, 

mokinių krūvio 

optimizavimas 

Kovas-

gegužė 

Individualūs 

ugdymo 

planai 

36.  Nacionalinių mokinių 

pasiekimų patikrinimo 

vykdymas  4-ų, 8-ų 

klasių mokiniams 

I. Gaidamovič, 

A. Pujanauskienė, 

I. Saplinskienė, 

darbo grupės 

Gerėja mokymosi 

rezultatai, stebimi 

mokinių 

mokymosi 

pasiekimai 

Kovas- 

gegužė 

Ataskaita 

37.  Socialinių mokslų 

pamokų stebėjimas, 

vertinimas 

Administracija, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Bendradarbiaujant 

užtikrinama 

gimnazijos veiklos 

kokybė, laiku 

konsultuojami 

mokytojai, 

dalinamasi gerąja 

patirtimi 

Balandis, 

gegužė, 

lapkritis, 

gruodis 

Direkcijos 

posėdžiai,  

VGK 

pasitarimai, 

metodinių 

grupių 

posėdžiai 

38.  Dorinio ugdymo 

pamokų stebėjimas, 

vertinimas 

Administracija, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Bendradarbiaujant 

užtikrinama 

gimnazijos veiklos 

kokybė, laiku 

konsultuojami 

mokytojai, 

dalinamasi gerąja 

patirtimi 

Balandis, 

gegužė, 

spalis, 

gruodis 

Direkcijos 

posėdžiai,  

VGK 

pasitarimai, 

metodinių 

grupių 

posėdžiai 

39.  Atvira matematikos 

pamoka 5 – 8 klasėse 

„Įdomioji matematika“  

V. Orechovienė,  

V. Sadauskienė   

Mokytojai dalinasi 

metodine ir 

dalykine patirtimi, 

gerėja pamokos 

kokybė ir mokinių 

pasiekimų 

rezultatai  

Gegužė Metodinių 

grupių 

posėdžiai, 

stebėtų 

pamokų 

analizė 

40.  Ilgalaikių planų, 

modulių, pasirenkamųjų 

dalykų, neformaliojo 

švietimo programų 

derinimas 

Dalykų mokytojai, 

metodinių grupių 

pirmininkai, 

administracija 

Gerinama ugdymo 

kokybė, 

didinamos 

pasirenkamųjų 

dalykų 

pasirinkimo 

Birželis  Metodinių 

grupių 

posėdžiai, 

VGK 

pasitarimai 
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galimybes  

41.  Gimnazijos 

dokumentacijos (el. 

dienyno, asmens 

aplankų) pildymo 

patikra 

Administracija Dokumentų 

pildymas atitinka 

bendrus keliamus 

reikalavimus 

Metų 

eigoje 

Ataskaita 

42.  Dalykų bandomieji 

brandos egzaminai IV-ų 

gimnazijos klasės 

mokiniams 

Dalykų mokytojai, 

I. Saplinskienė 

Mokiniai lengviau 

pasirenka 

profesiją, geriau 

laiko egzaminus  

Spalis-

gegužė 

Metodinių 

grupių 

posėdžiai, 

VGK 

pasitarimai 

43.  1, 5 klasių mokinių 

adaptacijos problemos, 

pasiekimai klasėje  

Klasių auklėtojai,  

VGK nariai, 

administracija 

Sėkminga mokinių 

adaptacija, geri 

mokymosi 

pasiekimai 

Lapkritis VGK 

pasitarimai 

44.  Matematikos, lietuvių 

kalbos ir literatūros 

žinių patikrinimai  II-ų 

gimnazijos klasės 

mokiniams 

Dalykų mokytojai, 

I. Saplinskienė 

Mokiniai lengviau 

pasirenka 

individualaus 

ugdymo plano 

dalykus, geriau 

laiko pasiekimų 

patikrinimus 

Lapkritis-

gegužė 

Metodinių 

grupių 

posėdžiai 

45.  Pagalba specialiųjų 

ugdymo poreikių  

mokiniams  

Klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai, 

VGK nariai, 

administracija 

Efektyvi pagalba Visus 

metus 

VGK 

pasitarimai 

46.  Pasirengimas 

atnaujintų bendrųjų 

ugdymo programų 

diegimui: programų 

nagrinėjimas, aptarimas 

metodinėse grupėse, 

dalyvavimas 

mokymuose dėl 

atnaujintų ugdymo 

programų. 

UTA komanda, 

metodinių grupių 

pirmininkai, 

mokytojai. 

Gerinama ugdymo 

kokybė  

2022 m. 

rugsėjis- 

gruodis 

 

2023 m. 

sausis- 

birželis 

Ilgalaikiai 

dalykų 

planai, 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

pažymėjimai, 

metodinių 

grupių 

posėdžiai 

47.  Dokumentų 

atnaujinimas, 

koregavimas pagal 

UTA (Mokinių 

vertinimo aprašo, 

ilgalaikių planų ir kt.). 

UTA komanda, 

metodinių grupių 

pirmininkai, 

mokytojai. 

Dokumentų 

pildymas atitinka 

bendrus keliamus 

reikalavimus 

2023 m. 

balandžio– 

rugpjūčio 

mėn. 2024 

m. (pagal 

poreikį) 

lgalaikiai 

dalykų 

planai, 

mokinių 

vertinimo 

aprašas ir kt. 

48.  Analizuojami NMPP. 

PUPP, VBE rezultatai. 

Mokytojai, skyrių 

vedėjai, 

pavaduotojas 

ugdymui. 

Gerėja pamokos 

kokybė 

Birželis, 

rūgpjūtis. 

Tyrimo 

duomenys, 

ataskaitos. 

49.  Karjeros ugdymo 

renginiai 

Karjeros ugdymo 

specialistas, 

Mokinių 

atsakingas 

Visus 

metus 

Ataskaita, 

individualūs 
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pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjai, klasių 

auklėtojai. 

požiūris 

planuojant karjerą,  

į mokumąsi 

 

planai. 

50.  Karjeros ugdymas. 

Išvykos į profesines 

mokyklas. 

J. Kerinienė, 

karjeros specialistė 

D. Vaitmonė. 

Mokinių 

atsakingas 

požiūris 

planuojant karjerą,  

į mokumąsi 

Kovas Direktoriaus 

įsakymas 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


