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Vilnius

I.SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

(も victimO iStaigOS SttateginiO plmO ir mCtin10 VClk10S pl狙 01舒VOndinimO k】 γptyS ir SVttiatti reZultatai bei rOdittial)

Gimnttuos 2020‐2025 mctll s"atcginis planas pa"i■ intas gimnazlos dirckoriaus 2020 m.sausio

29d.Isab7mu Nr.V‐ 77‐ 1,steigqas planui pritar(3 2020 mobalm&io 2 doisakymuNr.V‐ 115。

Pagrindines gimnaz10S Veik10S StratCgines k=yptys:

1・ UgdymO(Si)kOkybёS gCrinimaS kuriant hnkCiOnalil,mOkinれ pOrCikiuS ttitinkanё io ugdymOSi

叩lin晦
;

2.Savitos Gil■ nazuos kult口 ros,慶 stos Humttistines kulttos ugdymu mcnine vcikla brimas ir

pletttimaS.

2021m.mokyklos vciklos planas dcra su mokyklos 2020‐ 2025 mo stratcginiu planu.2021m,

mokyklos vciklos plancお kcLi tikslai:

1.Gcrinti ugdymo proccso vadybO dcrinant ticsioginio ir nuotolinio ugdymo bidus.

2.Puoseleti gimnazlos savita kulturら grindZiamO Humanistines kultnros ugdymo mcnine vcikla

elementt taikymO prOramOS ig)Ⅳ endinimu.

|gyvendinat pirmqiimetinio veiklos plano tikslq bei taikant numat54as mokyklos bendruomenes

i gyvend inimo pri em one s buvo p as i ekt i r ezultatai :

1.ParcnJas sistemines mok)taЧ  protsines veiklos stcbesenos planas, kuriamc buvo
numatメ a mokメqЧ ttvirll pamokЧ ,。rientu。■ l indiVidualil beSimOkanё iqo pa2angQ
vykdant ugdyma nuotoliniu bidu.Apic 60 proc.mokメ qЧ Sistemingai organizavo ir vcde

atviras pamokas nuotoliniu bidu,dalindamiesi su kolcgomis pamokos vadybos aspcktais,

nukreiptaiS i kiCkVienO mOkiniO aSmenin9■ gi,pattangl ir itraukl i ugdOm辱 l VCikll・ SiOs

vciklos rezultttai buvo pa2ymeti NSA inic」 uoto Gimnazlos veiklos teminio iζ orinio

ve・inimo ttaskaitac kaip stipriai gimnazjos veiklos aspetai:veikimas kartu,11lokメ 可Ч
igalinantiS bCndradarbiaVimaS iiauktiCmS link, pOZiサ VuS mOkyt● Ч prOtSiOnalumaS,

itraukios kulmros kirimas.STAサ rimO duOmenimis,dauguma tevЧ (89,3 proc.2-4 kl.ir
72,9 proc.5-8 bci I一IV kl.mokiniЧ tё vЧ)prittria tciginiui,jOg moky歓 巧ams kickvicnas

vaikas yra svarbus ir vertingas,69,5 proc.2-4 kl.tevЧ  ir 74,6 proc.5-8 kl.ir I― IV kl,tevЧ

tCigiajOgjiCyraitraukiimOkyk10SgyVeniml・

2.Igyvcndinant inicijuotos skaitmcnines ugdymosi aplinkos pletrOS VCik11,apie 90 proc.

試nattinta gimnaz」 os skaitmcnine iranga Sudtte palankias salygaS SklandЙ iai Vykdメ i

ugdymo proccsl nuotoliniu b]du.Ugdymo proccsas buvO Vykdomas gimnazijOs
bendruOnlcnё , vieningai pasirinkta 4ゝicrosoft()ffice 365 inokynlosi ir darbo aplinka.

Rcmiantis NSA veiklos teminio iSorinio vertinimo



materialiniq gimnazijos i5tekliq pritraukimas ir jq lankstus panaudojimas bei i5tekliq
paskirstymas buvo paZymetas kaip stiprusis gimnazijos veiklos aspektas. Gimnazijos
personalo politika r,ykdoma atsiZvelgiant i mokiniq interesus. Auk5tos kvalifikacijos
pagalbos mokiniui specialistai ir mokytojai, glaudliai bendradarbiaudami, uZtikrino
kontaktinio ir nuotolinio ugdymo dermg, iveike mokiniq patirtus mokymosi praradimus ir
padejo mokiniams pasiekti jq liikesdius atitinkandi4 mokymosi paiangq.

3. PabreLtina, kad skiriant ypating4 demesi SIIP mokiniq ugdymui(si) lsigytas
komunikatorius, padedantis mokiniams iveikti kalbejimo sunkumus. Jo deka, remiantis
gimnazijos logopedo i5vadomis, kalbos sunkumo iveikimas tapo apie 20 proc. efektyvesnis.
Taip pat buvo irengtas kabinetas, apr[pintas nesiojamaisiais kompiuteriais pradiniq klasiq
mokiniq informaciniam ir matematiniam ra5tingumui ugdl'ti ir lavinti.

4. Skatinami administracijos tobulinti dalykines profesines kompetencijas pamokos vadybos,

itraukiojo ugdymo, mokiniq kritinio m4stymo ir kt. srityse, mokyojai vidutiniSkai skirdavo
apie 62 val. dalyvavimui kvalifikacijos tobulinimo veiklose. 7 mokytojos igtjo auk5tesng

kvalifikacijos kategorij4. Bendruomenes susitelkimas ir glaudus bendradarbiavimas lemia
mokymo kokybg NSe inicijuoto Gimnazijos veiklos teminio i5orinio vertinimo ataskaitoje

mokymo kokybe vertinama kaip stiprioji gimnazijos veiklos puse).

fgyvendinat antrqji metinio veiklos plano tiksl4 bei taikant numatl'tas mokyklos bendruomenes

i gyvendin im o priemone s buvo pasi ekt i r ezultatai:

1. Gimnazijos vykdoma Humanistines kultiiros ugdymo menine veikla programa yra viena i5
prioritetiniq ugdymo sridiq, apimanti ivairialypg veikl4, siejam4 su kult[riniq verrybiq
puoselejimu bei uZkertandi4 keliq smurto, prievartos, patydiq aprai5koms ir Zalingiems

iprodiams.
2. Pagarba ir tolerancija skirtingos tautos, rases, lyties, religijos, tautybes ZmonOms, taip pat

atvirumas kitoms kultriroms, idejoms, atsakingumas ir pilieti5kumas tinkamai ugdomi
menine veikla formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklose. Pradiniame, pagrindiniame ir
viduriniame ugdyme veikia ivairios menines pakraipos btireliai, studijos, tgstiniai
uZsiemimai: ,,Spalvos ir nuotaikos", ,,ART.' keramika, ,,Stebuklai savo rankomis", folkloro
ansambliai ,,Ladu5kio', ,,Vereju5ka", ansamblis ,,Pojuschie serdedkioo, choras ,,Kantus",
Sokio blreliai ,,Perliukai ,,Fantazija", Sokiq studija ,,Never off', Sokiq teatras ,,Aidas'.,
teatro studijos ,,Balta yama",,,Triksi Fiksi", viduriniame ugdyme - laisvai pasirenkami

dalykai - ART (meno) terapija, Scenos kalbos rai5ka, Kino meno pagrindai, anglq teatras

(English Theatre), moduliai Anglq ir amerikiediq literatiira, Humanistines minties raida

pasaulio kultUroje. Sios organizuojamos ir vykdomos veiklos skatina mokiniq mening

savirai5k4, ktirybi5kum4 ir lyderystg.
3. 98 proc. I-IV klasiq mokiniq dalyvavo vykdomuose STEAM renginiuose: ,,Nuo

kaligrafijos iki grafiti", ,,Meno geometrija", ,,Chemija*menas:milijonus verti Sedevraio',

,,Sekmingos klaidos * eksperimentai laboratorijoje", Mokslo festivalyje ,,Erdvelaivis
Lemd" ir kt. 83 proc. I-III klasiq mokiniq pasirinko ir atliko projektinius darbus STEAM
tematika.

4. 2021 metais ypad pasibymejo savo aktyvia veikla mokiniq savivalda, kuri Zenkliai prisidejo

savo iniciafvomis prie gimnazijos mikroklimato gerinimo. Jq iniciatrya pradeta teikti
savitarpio pagalba mokantis, ikuias Facebook' o puslapis ,,RED LINE" tai speciali grupe,

kurioje mokiniai padeda mokiniams susidoroti SU sunkumai atliekant namq darbus.

卜4okini rl tarybos organizuojamos Sventes ir
konkursas,,Ziemos peizaLas, akcija

renginiai (Mokytojq dienos

,,Lodis Lietuvai", susitikimas
mlncJlmas,

nuotraukq SU pradiniq

klasiq mokiniais ,rKaip lcidЙianlc laisvalaiki ?, dviej il daliq, Lyderystes dirbtuve S ,,LEAD
l lr talentq ,rSvaj oncs pildosi" Pamoka aplcyderystes tyrinej inlas pletraa(

Virtualus
konkursas

Zaidimas sulauke itin us



I

ginlnazU OS bendruomenes ivertinimo. Taip pat, dalyvaudami ,,Transparency

Intemational" Lietuvos skyriaus vykdomose Dallvauj amojo biudЙeto lnlc iatyvose,

mokiniai pasiule,
prie sporto sales.

kaip panaudoti gaunamas legas lr, jas laimejus, buvo patobulintos ribines

Kiti reikimingi pasiekimai:

1. Vidurinio ugdymo program+ baige 100 proc. abiturientq bei 1 mokinys gavo 100 balq i5 IT
VBE;

2. Pagrindini i5silavinim4 igijo 100 proc. gimnazijos mokiniq;

3. 2021 meq 4 klasiq mokiniq NMPP skaitymo ir matematikos kokybes rodiklis siekia apie

80 proc.;
4. Mokomqjq dalykq metodiniq grupiq parengti tiksliniai pagalbos mokiniui b[dq ir metodq

taikymo pamokoje planai 3 procentais pagerino mokiniq mokymosi paZangos ir pasiekimq

rezultatus. Bendra mokyklos mokiniq molg, nosi paianga siekia 99'79 procl'

5. Atvykusiems ir sugriZusiems i5 uZsienio mokiniams buvo teikiama koordinuota mokymosi

pagalba. Visi atvykg mokiniai 100 proc, paZang[s bei pasiekg individualiuose mokymo
planuose numa{rtus rezultatus;

6. Mokiniai sekmingai dalyvavo: II tarptautiniame festivalyje-konkurse ,,Russkoje divo" (2
vieta), Adventur geografijos Ziniq konkurse ,,PaZink Lietuvq ir pasauli" (1 ir 3 vietos),

2021 m. Lietuvos mokiniq matematikos olimpiadoje (2 vieta), 2021 m. Lietuvos mokiniq

rusq (gimtosios) kalbos olimpiadoje (2 ir 3 vietos), Lietuvos 7-8 klasiq mokiniq geografijos

olimpiadoje (2 vieta), IX Lietuvos mokiniq muzikos olimpiadoje (3 vieta), Nacionaliniame

konkurse ,,Lietuvos kovq uZ laisvg ir netekdiq istorija" (1 ir 3 vietos), )C(Vru Lietuvos

mokiniq rusq (gimtosios ir uZsienio) kalbos olimpiadoje (3 vieta), Vilniaus miesto 3-4
klasiq mokiniq raiSkiojo skaitymo konkurse,,Gamtos groZis.poezijoje ir prozoie" (1 ir 3

vietos), 2021 m. Vilniaus miesto I klasiq mokiniq fizikos olimpiadoje (3 vieta), 2021 m.

Vilniaus miesto 5-8 klasiq mokiniq biologijos olimpiadoje (2 vieta), 2021 m. Vilniaus

miesto lietuviq kalbos olimpiadoje (1 vieta), 2021 m, Lietuvos mokiniq rusq (gimtosios)

kalbos olimpiados Vilniaus miesto etape (3 vieta).

1.P

II SI(YRIUS

TⅥ[ETv VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI

veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Sicktini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinam4
ar nustat5rtos uZduotYs

ivykdytos)

Pasiekti rezultataiir
jq rodikliai

l.l.Inicijuoti
ugdymo proceso,

orientuoto i
individuali4
besimokandiojo
paLang1, sisteming
stebesen4.

Sistemines
mokytojq
profesines veiklos
stebesenos
organizavimas
skiriant ypating4
demesipamokos
vadybai.

Mokt'toiu telkimas

Subfirus direktoriaus
pavaduotojus ugdymui,
metodiniq grupiq
pirmininkus bei pagalbos

mokiniui specialistus,
parengtas sistemines
mokytojq profesines
veiklos stebesenos
planas.

GlaudZiai
bendradarbiaujant
pagalbos mokiniui
specialistams,
metodiniq grupiq
pirmininkams ir
administracijai,202l
birZelio l0 d. buvo
parenglas mokl'tojq
profesines veiklos



ivairiq strategijq,
kurios skatina
individuali4
mokinio paLangq,

taikymui, taip pat
jq dalijimuisi
profesine patirtimi.

Organizuoti mokymai
gimnazij os mokytoj am s,

kuriuose dalyvaus apie
90 proc. mokl'tojq.

Per metus aplankyta ir su

mokytoj ais aptarta apie
40 pamokq, skirtq
mokiniq paZangos

gerinimui, jq veiklos
vertinimui ir
isivertinimui.

Organizuotos 2
kiirybines dirbtuves
mokytojq pravestq
pamokq rezultatams
aptarti ir gerajai patirdiai
skleisti.

Mokiniq paZangumas

2020-2021m. m.
pabaigoje siekia 99 proc.,

individuali
besimokandioj o paZanga

pakils ne maZiau 0,3 
.

balais.

stebesenos planas,
kuriame ypatingas
demesys buvo
skiriamas itraukiajam
ugdyrnui. Buvo
stebetos 86 ivairiq
mokomqiq dalykq
pamokos. Pamokos
struktiira ir taikomos
multimodalines
priemones aptarti
metodinese grupdse,

Metodineje taryboje.
Taip pat, vykdant
administracijos
inicijuot4 stebesen4,

42 per metus
lankytose pamokose
buvo stebetas ir su

mokytojais aptartas
mokiniq pasiekimq ir
paZangos vertinimo
ir isivertinimo
poveikis mokiniq
paZangos gerinimui.
Su mokytojq
apibendrinta gerqa
patirtimi buvo
supaZindinti Svietimo
pagalbos specialistai,
mokl,tojai, dirbantys
pirmus trejus metus.

Dalykq mokytojams
vasario ir balandZio
menesiais buvo
pravesti mokymai,
skirti mokiniq
kritiniams m4stymui
formuoti, kuriuose
dallvavo 92 proc.
mokytojq.

Organizuotose ir
pravestose nuotoliniu
ir kontaktiniu budu
(kovo 17 d. ir spalio
5 d.) dvejose
mokytojq kflrybinese
dirbtuvese aptartair
apibendrinta
molc5rtojq geroji



patirtis, orientuota i
individualios
mokinio paZangos

skatinimq. Metodines
tarybos apibendrinti
rezultatai apibrd,Lti
rekomendacijose bei
paskleisti metodinese
grupese.

1.2. Pasitelkiant
gimnazijos
bendruomeng,
koordinuoti veikl4,
orientuot4 i geros

emocines aplinkos
kDrim4.

Subflrus iniciatyviq
tevq, mokiniq
savivaldos nariq,
socialiniq
pedagogq, klasiq
vadovq komand4,
parengtas ir
patvirtintas
renginiq ir akcijq,
skirtq patydiq
prevencijai,
pravedimo planas.

Remiantis bendruomenes
apklausa:
-ne maZiau nei 2 proc.
palyginus su praeitais
metais padidejgs skaidius
mokiniq ir jq tevq, kurie
gerai ir labai gerai

vertina gimnazijos veikl4
ugdant mokiniq
asmenybes;
- 5 proc. palyginus su

praeitais metais padidejgs

skaidius mokiniq, kurie
nepatiria patydiq
gimnazijoje;
- ne maZiau nei 3 proc.
palyginus su praeitais
metais padidejgs skaidius
mokiniq, kurie gerai ir
labai gerai vertina
mikroklimatq savo

klaseje ir gimnazijoje.

Sukurta 4,6,7, l0
klasiq mokiniq tevq,
Mokiniq tarybos
atstovq, socialiniq
pedagogq,
psichologo, klasiq
aukletojq komanda
parenge ir
rekomendavo
renginiq ir akcijq
s4ra54, skirt4 patydiq
prevencijai.
Remiantis
bendruomenes
sifilymais, buvo
sudarytas ir
patvirtintas ({sak. Nr.
Y-126) renginiq
planas. Su dideliu
susidomejimu
mokiniai aktl,viai
dalyvavo akcrjoje

,,Gerbk ir biisi
gerbiamas",
tarptautiniame
tolerancijos dienos
minejime,
projektuose ,,Lodis
Lietuvai'o,,,Svaj ones
pildosi" ir kt. Siuose
renginiuose dalyvavo
78 proc. gimnazijos
mokiniq. Remiantis
mokiniq apklausos
duomenimis,83
proc. jq nepritaria
teiginiui,,Biina, kad
vaikai i5 mangs
tydiojasi". Tai 5

proc. vir5ija
praejusiq metq
rodikli. Teminio
i5orinio vertinimo



ataskaitoje
paZymima, kad

,,Mokiniq elgesys
pertraukq metu
leidlia sprgsti apie
aukSt4 kulttir4 ir
pagarbius santykius
tarp mokiniq ir
molqtojq". STA
tyrimo duomenimis,
dauguma tevq (89,3
proc.24kL,72,9
proc. 5-8 kl. bei I-IV
kl. mokiniq tevq)
pritaria teiginiui, kad
mokytojams
kiekvienas mokinys
yra svarbus ir
vertingas, bei vertina
gimnazijos veiklq
ugdant mokiniq
asmenybes gerai ir
labai gerai. 2,8 (arba
3,01 proc.) palyginus
su praejusiais metais
taip pat padidejo
mokiniq, vertinandiq
gerai ir labai gerai

savo klases ir
gimnazijos
mikroklimat4,
skaidius.

1.3. Vykdyti
tarptautinio projekto
ERASMUS+ (,,Life
ir artArt is Life)
igyvendinimo
gimnazijoje
stebesen4.

Tarptautinio
projekto
gimnazijoje
stebesena uZtikrins
tarptautiniq ry5iq
pletojim4 (Graikija,
Italija, Kroatija,
Turkija, Latvija)
ugdymo srityje,
meninio ugdymo
integravimo pletr4.

Sekmingas projekto

igyvendinimas formuoj a

mokyojq ir mokiniq,
dalyvauj andiq proj ekte,
suvokim4 apie meno
svarb4 Zmogaus
gyvenime. Glaudus
tarptautinis
bendradarbiavimas
skatina geresni uZsienio
kalbos Zinojimq, sudaro

s4lygas sukurti bendras
iniciafias, intelektinius
produktus, dall'tis gerqa
patirtimi. Tiesiogiai
veikloje dalyvauja 10

mokytojq ir 23 mokiniai,
netiesiogiai - 108

mokiniai ir 48 mo$tojai.

Koordinuojamas
tarptautinis proj ektas
ERASMUS+ (,,Life
ir art;Art is Life)
subflre 11 mokytojq
ir 27 mokinius 8, I,
III klasiq mokiniq
komand4. Komandao

bendradarbiaujant
projekto partneriams,
per Siuos mokslo
metus kiire ir
dalinosi kurybiniais

idirbiais, patirtimi.
Pletodami
tarptautinius rySius
meninio ugdymo
srityje,lapkridio 21-
27 dienomis
gimnaziios



mokytojaivyko iCl
mobilumo susitikim4
Turkijoje su projekto
partneriais i5

Graikijos, Italijos,
Kroatijos, Latvijos,
Turkiios.

l.4.Inicijuoti
skaitmenines
ugdymosi aplinkos
pletr4.

Mokiniai tures
modernesnes
s4lygas ugdymuisi,
ugdymo aplinka
yra motyvuojanti ir
itraukianti.

Sudary4os s4lygos
sklandZiam
nuotoliniam
ugdymuivykdyti.

10 proc. atnaujinta
skaitmenine ugdymosi
aplinka. Virtualios
mokymosi aplinkos
tobulinimas padeda

mokiniams lavinti
mokejimo molqdis
kompetencij4, apie 30
proc. palyginus su
praeitais metais
pagerejusios pradiniq
klasiq mokiniq Zinios
informaciniq
technologijq ra5tingumo
srityje.

AtsiZvelgiant i
nuolatini poreiki
naujinti gimnazijos
informaciniq
technologijq bazE ir
siekiant gerinti
mokiniq ra5tingum4
IT srityje, buvo

isigyta 13 stacionariq
kompiuteriq, 24 SSD
diskai, 6 belaidZiai ir
16 gigabitiniq
mar5rutizatoriq, 10

monitoriq, sudarytos
s4lygos palaikyi
lGbps interneto
greitf gimnazijoje. 70
proc. atnaujinta
skaitmenine ugdymo
aplinka uZtikrino
nuotolinio ugdymo
vykdymo skland4.
Lyginant su 2020 m..
pradiniq klasiq
mokiniq Zinios
informaciniq
technologijq
raStingumo srityje
pagerejo 30 proc.
(mokltojq ir mokiniq
tevq apklausos
duomenys).
Paminetina, kad,
bendradarbiaujant su

Vilniaus miesto
savivaldybe,
gimnazijos IT bazd

pasipilde 30

neSiojamq
kompiuteriq.
Remiantis 2021m.
spalio 28 d.

gimnazijos mokl'tojq
apklausa (klausimas

,.koki4 itak4 mokiniq



itraukiajam
mokymuisi daro IT
atnaujinta bazd?"),
66 proc. mokyojq
paZymejo, kad
pastebimas mokiniq
mokejimo mokyis
kompetencijos
augimas, ugdymo(si)
aplinka tampa labiau
motyvuojanti.

2.IJЙd ar ib dalies dOl nunla el buvo

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ilykdytos
ei buvo atlikta veiklos

4,Pako veiklos buvo ir rezultatai

III SI(YRIUS

GEBЁJIM[u ATLIKTIPAREIGYBЁ S APRASYM[E NUSTATYTAS FUNKCIJAS
VERTI「嘔:M:AS

5.GebOjiml atliki pareigybOs apraWme nuStatytaS funkCijaS VeFtinimaS

Uttduoサ S PrieZastys, rilikos
2.1 . U ki\<tinti tiksling4 neformalioj o
ugdymo or ganizavim4, pletoj ant nauj q
neformaliojo ugdymo biireliq pasiiil4.

Del ypttingos situacjos(COVID-19,sujuo

SuS19S bureliЧ vadovЧ  sergam.ul■ as ir ilgalaikis

nedttbingumas)buvo ribaamos galimybes

Vykdメ i numatメ o nebrmalittO ugdymO rCnginiЧ
skaiё iЧ Visa apiintilni.

Uttduotys/veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3. I . atnauj inti mokyklos veikl4 reglamentuojantys
dokumentai: Priemimo i Vilniaus Aleksandro
Pu5kino gimnazijqtvarkos apra5as (2021 vasario 19

d. Nr. V-65-l), Mokiniq motyvacijos mokyis
Vilniaus Aleksandro Pu5kino gimnazij oj e 2021 -

2022 m. m. ivertinimo tvarka (2021 vasario 19 d.

Nr. V-65-1), Psichologinio smurto darbo aplinkoje
prevencijos ir psichosocialiniq s4lygq gerinimo
tvarka (2021m. birZelio I d. Nr. V 128-1).

Parengti ir atnaujinti mokyklos veikl4
reglamentuojantys dokumentai uZtikrina
sklandq nauj ai atvykstandiq mokiniq
priemim4.
Gimnazij os darbuotojai informuoti apie
psichologinio smurto darbo aplinkoje
galimas aprai5kas, supaZindinti su

parengto dokumento turiniu ir 2021 m.
lapkridio 11 d. atlikto psichosocialiniq
veiksniq fyrim o r ezultatais.

3.2.17 mokiniq, atvykusiq mokytis i5 uZsienio,
ugdymo organizavimas ir koordinavimas.

Sekmingai igyvendintas lietuviq kalbos
ir literatiiros pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programll turinys.

Pasietti rezultttd ir

」li rodikliai
Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis vertinama,
ar nustaty,tos uZduotys ivykdfos)

UZduotys

4.1.Nera

PaZymimas atitinkamas
langelis:

I - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

Vertinimo kriterijai



3 - gerai;
4 -labai gerai

5.1. Informaciios ir situaciios valdymas atliekant funkciias l E1  2E] 3E1  4燿
5.2.Rtekliり (2mogζ k噺り,laiko ir mtteridiniЧ )paskirsサmas 1□   2□    3□   4中ク

5.3. Lyderystds ir vadovavimo efektyvumas 1□   2□    3□   4麒θ

5.4,ZiniЧ,gebaimu ir igittiЧ pmaudaimas,江 liekttt hnkc」 ぉ ir

siekiant rezultatu

11 2a 3n 4S

5.5. Bendras ivertinimas (paZymimas vidurkis) 1□   2□    3□   4嘱
'

6.

IV SKYRIUS
PASIEKTv REZULTATv VYKDANT UZDUOTISISIVERT:DIIMAS IR

KOMPETENCIJu TOBULINIMAS

kdant uttduotis nlnlas

kurias lobulinti

V SKYRIUS
KITv METv VEコKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI

8. Kitq metq uZduotys
nustatomos ne maZiau 3 irne

7

PaZymimas
atitinkamas langelisUZduodiq ivykdymo apraSymas

Labai gerai X6. l. Visos uZduotys fvykdytos ir viriijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius

6.2.Uiduotys i5 esmes irykdytos arba viena nefvykdyta pagal sutartus
vertinimo rodiklius

G∝ai□

6.3. {vykdyta ne maZiau kaip puse uZduodiq pagal sutarlus vertinimo rodiklius Patenkinanlai[]

6.4. Puse ar daugiau uZduotys neivykdl.ta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai n

7.1. 0

7.2. Darbo kodekso

Sicktini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriai s vadovauj anti s

vertinama, ar nustatltos
uZduotys ivykdytos)

UZduotys

Parengti ir direktoriaus

isakymu patvirtinti
matematikos ir lietuviq kalbos
ir literatiiros priemoniq planai
tikslinei pagalbaiteikti apie 2
proc. pagerins mokiniq VBE ir
PUPP rezultatus.

Patobulinti mokiniq, turindiq
specialiqjq ugdymosi poreikiq,
IUP ir IPP planai bus papildyti
i5samia mokinio mokymosi
,,pasto I iavim u' 

o ar,alize,
uZdaviniais, konkrediais
numatomais rezultatais. Planq
formos ir strukttira su
patobulintai s sekmes kriterij ais

Iki kovo I d. mo$tojq
parengti matematikos ir
lietuviq kalbos ir
literattiros priemoniq
planai pagrindinio ir
vidurinio ugdymo
mokiniq mokymosi
pasiekimams gerinti
sudarys s4lygas vidurinio
ir pagrindinio ugdymo
mokiniams teikti tiksling
pagalbq siekiant gerinti jq
antro pusmedio
mokymosi rezultatus bei
laikant VBE ir PUPP.

Sickiant uЙ tikrinti

8. 1. Inicijuoti matematikos ir
lietuviq kalbos ir literatiiros
dalykq mokytojq darb4 rengiant
priemoniq plan4 pagrindinio ir
vidurinio ugdymo mokiniq
mokymosi pasiekimams gerinti.



teikiamos pagalbos
mokiniams efektyvum4
bus suburta pedagogq
komanda, kuri numatys
IUP ir IPP strukt[ros ir
formos tobulinim4 bei
parengs kriterijus
kiekvieno SUP mokinio
sekmei pamatuoti.

igalins mokinius atsakingiau
siekti uZsibreZtq tikslq, gebeti
pamatuoti savo paZang4 bei
mokymosi sekmg.

8.2. Koordinuoti Svietimo
pagalbos specialistq ir mokyojo
padejejq sisteming4
bendradarbiavim4.

Bus susitarta del Svietimo
pagalbos specialistq ir
moky.tojo padejejq
bendradarbiavimo
algoritmo.

Sistemingas Svietimo pagalbos

specialistq ir moky'tojo padejejq
bendradarbiavimas pagal

sutart4 algoritm4 paveikus
mokinio mokymosi
pasiekimams ir palangai. 70
proc. SIIP mokiniq paianga
atitinka pagrindini mokymosi
Liniu ir eebei imll lygi.

8.3. Inicijuoti bendruomenes
komunikacij ai naudoj amq

priemoniq analizg bei numat5rti
priemones komunikacij os formq
tobulinimui.

Tki kovo 15 d.

bendruomenes atstovq
(mokyojq, tevq,
mokiniq) komanda
i5analizuos, ivertins bei
pateiks siiilymus del
bendruomenes nariq
tarpusavio
komunikavimo formq
tobulinimo, siekiant
palaikyti palankq darbui
ir mokiniq mokymuisi
emocini mikroklimat4.

Iki vasario 25 d. isakymu
sudaryta darbo grupe

bendruomenes nariq tarpusavio
komunikavimo situacij ai i5tirti
ir siillymams teikti.
AtsiZvelgiant i pateiktus
sitilymus, bus pagerintas

savalaikis informacij os
perdavimas. Atlikta iki spalio I
d. apklausa del bendruomenes
tarpusavio komunikavimo

ivertinimo. Ne veliau kaip iki
balandZio 15 dienos,
atsiZvelgiant i pateiktus
si[lymus, bus parengtas
veiksmq planas silpnqjq
rodikliq gerinimui. Negauta
pagristq skundq del gimnazijos
veiklos 2022 metais.

8.4. Inicijuoti mokyojq ir
pagalbos mokiniui specialistq
meistri5kumo augimo planavim4

igyvendinant itraukioj o ugdymo
principus.

Mokytojai ir pagalbos

mokiniui specialistai
mokosi drauge ir vieni i5

kitq, siekdami tikslo tapti
ambicinga pozityvaus
profesionalumo
komanda, uZtikrinandia
mokiniq mokymosi
sekmg.

Iki balandZio 1 d. sudarytas
mokytojq ir pagalbos mokiniui
specialistq profesinio
meistri5kumo augimo planas.

Analizuodami savo veiklos
griZtamqi rySi mo$toj ai ir
pagalbos mokiniui specialistai
dalijasi gerqa patirtimi, vykdo

igytq gebejimq ir sekmes

patirdiq sklaid4 pagal

direktoriaus nusta$44 grafi kq.

Parengtos kvalifi kacij os

tobulinimo ir veiklos

isivertinimo ataskaitos,
numatandios profesinio



meistri5kumo flgties
perspektyvas atsiZvelgiant i
Gimnazijos kontekst4 ir
mokiniq poreikius. Apie 60
proc. mokytojq, dalyvaudami
kvalifi kacijos tobulinimo
veikloje, sieks auk5tesniq
i ndividual iq profesin io
meistriSkumo rezultatq

itraukioj o ugdymo srityj e.

Mokiniq ugdymo ir ugdymosi
kokybe pageres apie 2 proc.

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali biiti neirykdytos (aplinkybds, kurios gali
turdti neigiamos ftakos irykdyti Sias uZduotis)

suderinus su Svietimo

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMASIR SIULYMAI

9。 1.U s8.2.gali bUti irykdyta i5 dalies del Svietimo pagalbos specialistq trDkumo.

9,2.ZmogiSk哺 Ч resursu nepakankamum生 【lgalaikis d"buOtaЧ  nedarbingumas,JЧ tttkumas)。

9.3.Nuotolinis ugdymas gali daryti itakO ugdymo pasickimЧ  rezultata,Q           _

10。 I ,0
ir siulymai: 滋′r之々 移κ′〃み .々

(mokykloje - mokyklos tarybos (paraias)

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo /
darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

(vardas ir pavarde)

$rykdytae vtsas ut&tatys tr M hnie
"a田

り ,商″,

″なた夕|“醸メ露LJ凛

θル2´4´ 蜂のィクζ
滋́ ίί ″フイ_

(dda)

θ7-Z,

11. fvertinimaso jo pagrindimas ir siulymai: g`らグ
“
ク
'α

漬々 ,

滋 ″
(valstybinesSvietimoistaigossavininko (para5as)

teises ir pareigas igyvendinandios institucijos
(dallviq susirinkimo) igalioto asmens pareigos;

savivaldybes Svietimo istaigos atveju - meras)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

IR

ir pavarde) (dtta)

A€LEtvtt durc,J'/<(d /dl?.os /8
(Svietimo fstaigos vadovo pareigos) (vardas ir pavarde) (dtta)

・
砲舜■生盪

凩 幽彫幽生

κあ物


