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ISKYRIUS
STRATECINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

(Trumpai aptariamos Svietimo io plano ir istaigos metinio veiklos plano igyvendinimo kryptys
pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai)

Gimnazijos strateginiame20lT-2021 m. ir 2018 metq veiklos planuose visuotinai numatyta ir
susitarta ddl gimnazijos vizijoje i5keltq siekiq igyvendinimo priemoniq, uZtikrintos tikslios
uZdaviniq ir priemoniq tarpusavio s4sajos bei jq ry5ys su vizija. Planuose numatyti ai5kiis,
pamatuojami rezultatai. Rengiant planus i veiklos perspektyvos apmqstym4 ir sutarimq itraukiami
visq bendruomenes nariq atstovai. Vizijos bendrumas sudaro labai geras prielaidas kryptingai
gimnazijos veiklai.

Stengiamasi, kad veiklos kryptingumas bfitq iSskirtinis. Gimnazijos misija, prioritetai, vertybes

ir planuose numatyti tikslai, uZdaviniai, priemones kyptingai orientuoti i ateities i55iikius

Svietimui. AkivaizdZios sqsajos su Valstybineje Svietimo 2013-2022 m. strategijoje numatytais

pedagogin€s bendruomenes nariq nuolatinio veiklos apm4stymo, darbo rezultatyvumo, duomenq

analize gristos vadybos ir lyderyst0s, kiekvieno mokinio individualiq geb€jimq sklaidos
prioritetiniais aspektais bei mokymosi paradigmos principais. Gimnazijos strategija dera su Geros

mokyklos koncepcijos principais bei Siuolaikiniq Svietimo tyrimq rezultatais.

Planq laikymasis bei igyvendinimas yra paveikus.

Sekmingai pavyko igyvendinti gimnazijos veiklos plano uZdavini, susijusi su bendruomends

nariq veikimu kartu, ugdant tapatume ir pilietiskum4, sustiprinimu. Susitarimai del veiklq ir jq
formatq, kolegialus bendravimas tarpusavyje yra paremti geranori$kumu, tolerancija, tapatumu.

Veikimas kartu nukreiptas i vertybiq ugdymq, saviraiSkas, aktyviq pozicij4 prevencijos

organizavime. Skatinamas nepakantumas smurtui, patydioms (OLWEUS programa). Aktyvi tevq

bendruomene inicijuoja veiklas, savanoriauja, veda profesines pamokas. Mokiniq savivalda

optimaliai atstovauja mokiniams, inicijuoja veiklas, kurios padeda sprgsti problemas. Gimnazijos

strategijos igyvendinimui susikfire ir sekmingai veikia iniciatyviq mokytojq klubai.
Gimnazij os stiprybemis iSlieka strateginiame plane ivardintos veiklos:

o gimnazijos strategijos formavimas, vykdymas, vertinimas ir veiklq tobulinimas yra planingai

organizuoj amas procesas,
. draugi5ki, lanksttis darbiniai gimnazijos mokiniq - mokytoiq - vadovq tarpusavio santykiai,
. Siuolaiki5ka, esteti3ka mokymo(si) aplinka,
o galimybes patenkinti mokiniq individualius poreikius,
e didele veiklos pasifila ir geri pasiekimai.



H SKYRIUS
METv VEIKLOS UttDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI

veiklos rezultataiInlal usI

Meq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
veftinama, ar

nustatytos uZduotys
iwkdvtos)

Pasiekti rezu■ atal irjЧ

rOdikliai

l.l. Skirti didesni
d0mesimokiniq
paZintinei veiklai,
kryptingai ugdandiai
pilietiSkumo
sampratq ir dvasines
vertybes.

Kiekvienas
gimnazijos
mokinys per metus
dalyvauja l-3
paZintinese
kelionese, kuriq
pagrindine esm€

pilietiSkumo
stiprinimas,
dvasiniq vertybiq
usdvmas(is).

PaZintiniq kelioniq
organizavimo
dokumentai
(keliones tikslas,
mokiniq dalyviq
s4raSas), i$vykq
registras, mokiniq
apklausos rezultatai.

Siekiant stiprinti
gimnazijos mokiniq
pilietiSkumo sampratq ir
dvasines vertybes,
kiekvienas mokinys per

metus dalyvavo Siam

tikslui pasiekti skirtose 1-

3 patintinese kelionese.

1.2. Sukurti
Siuolaiking
mokymo(si) aplinkq
KeturiasdeSimt
Totoriq pagrindinio
ugdymo skyriuje.

Visi (100 proc.)
mokytojai
(dirbantys su

ikimokyklinio,
prieSmokyklinio
amZiaus vaikais bei
pradinio ugdymo
mokiniais) naudoja
Siuolaikines IKT
priemones bei
virtualias prieigas.

Metodines
rekomendacijos
skyriaus
mokytojams,
prieZiiiros
protokolai.

Keturiasde5imt Totoriq
pagrindinio ugdymo
skyriaus kabinetuose

irengtos Siuolaikines IKT
priemones.
Visi (100 proc.)
mokytojai naudoja
Siuolaikines IKT
priemones bei virtualias
prieigas. Mokytojams yra
suteikta galimybe
tobulinti savo IKT
kvalifikacije uZ

eimnaziios ribu.

1.3.Tinkalnai

parengti mokiniЧ

pordkius tenkinanl

pamokЧ tvarkaraSti.

Pamokq
NarkaraStis tenkina
mokiniq
pasirinkimo
galimybes, atitinka
gimnazijos ugdymo
plano nuostatas,
higienos nornos
reikalavimus.

Mokiniq
individualtis ugdymo
planai, gimnazijos
ugdymo planas,
poreikiq tenkinimui
skirtos apklausos
rezultatai,
tvarkara5dio analiz6,
kurios dalyviai
mokiniai ir
mokytojai.

Po atliktos gimnazijos
III-N klasiq mokiniq
individualiq ugdymo
planq analiz6s ir
atsiZvel gus i gimnazij os

ugdymo plano 2018-2019
m. m, nuostatas bei
Lietuvos higienos nonnos
HN 2l :2017
reikalavimus, buvo
tinkamai parengtas

mokiniq pasirinkimo
galimybes tenkinantis
pamokq tvarkara5tis
2018-2019 mokslo
metams.



Uiduotvs. neiwkdytos ar ivykdytos i5 dalies ddl n tokiq buvo

UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1,

3. Utduotys ar veiktos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet [vykdytos
atlikta veiklos rezultatams'

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3.1. fgyvendintas mokytojq etatinio darbo

uZmokeseio sistemos modelio diegimas
gimnazijoje.

Susitarus su kolektyvu, dalyvaujant
gimnazijos Darbo tarybai ir Profesinei
sqjungai, mokytoj ams paskirstytos
kontaktines ir nekontaktines valandos.

Parengti darbuotojq pareigybOs apra5ai

(darbuotoj ai supaZindinti pasiralytinai).
Parengtos, isakymu patvirtintos,
gimnazij os bendruomenei pristatytos
gimnazij os darbuotoj q vidaus darbo

tvarkos taisykles.
Parengtas gimnazijos darbuotojq darbo

apmokej i mo tvarkos apra5as.

Papildytos gimnazijos darbuotoj q darbo

sutartvs.

3.2. Vykdyta gimnazij os stad iono renovacij os,

gimnazijos teritorijos aptverimo bei kitq gimnazijos
vidaus remonto darbq prieZi0ra.

Buvo ivykdyti isipareigojimai del
gimnazij os stadiono renovacij os bei
gimnazij os teritorij os aptverimo.
Vykdant gimnazijos vidaus remonto
darbq prieZiflr4, sudarytos papildomos
galimybes gimnazijos darbuotojq darbo

ir poilsio sqlygtl gerinimui (irengtas

naujo darbuotojo - socialinio pedagogo

- darbo kabinetas bei mokyojq poilsio
kambarys).
UZtikrinant gimnazij os mokiniq
saugumq pamokq ir renginiq metu bei

tausoj ant gimnazij os inventoriq,
gimnazijos aktq saleje irengta garso ir
vaizdo technikos patalpa.

3.3. Pradejus laikinai eiti gimnazijos direktoriaus
pareigas, uZtikrintas ugdymo proceso tEstinumas.

AtsiZvelgiant i teises akq reikalavimus
bei maksimaliai tenkinant visq
gimnazij os bendruomenes nariq
poreikius,20lS-2019 m. m, ugdymo
procesas buvo pradetas laiku ir
uZtikrintas io tEstinumas.

4. usiu metu veiklos ulduotys (.iei tokiu buvo) ir rezu tatal

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

4。 1
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IV SKYRIUS
KITU METV vEIKLos uZnuotvs, REZULTATAI IR RoDIKLIAI

9. Kitq metq uZduotys
(nustatomos ne maliau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uiduotys)

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustatytos
uZduotvs ivykdytos)

9. l. Skatinti mokytojus
tikslinti pamokos
planavimq, iSskiriant
ugdymo diferencij avimq,
individualizavimq,
suasmeninim4 ugdymo
procese.

Kiekvienas gimnazijos
mokytojas 2-3 kartus per
menesi sudaro galimybg
mokiniams pasirinkti
uZduotis (fi ksuoja teminiame
plane).
Kart4 per pusmeti
organizuoj amas mokytoj q
metodiniq grupiq nariq
pasidalijimas patirtimi (kas iS
to?, kokie pasiekimai).

Mokiniq ir tevq (isi)vertinimo

ivertis pakyla iki 3,0 (nuo 2,9 ir
2,4). Pamokq stebejimq
protokolq analizes teiginiai ir
pastebejimai.
Mokytojq isivertinimo
duomenys.

9.2. Turint tinkamas
Siuolaikinio ugdymo
sqlygas, paskatinti
mokytojus tikslingai naudoti
virtualias aplinkas
ugdymui(si).

Kiekvienas mokyojas
dalykininkas planuoja ir
naudoj a virtualias mokymosi
aplinkas savo pamokose bent
kart4 per 2 savaites.

Padidej a mokiniq mokymosi
motyvacij a, gerej a mokymosi
rezultatai. (Vidurkis iSauga 5-8
klasese iki 8,8; 9-10 klasese iki
8,0;9-12 klasese iki 8,0).
Mokytojq isivertinimo
duomenys.

9.3. Modemizuoti
gimnazijos edukacines
erdves, siekiant geresnes
uedvmo(si) kokybes.

frengta lauko klase, poilsines
edukacin6s aik5teles.

[rengtoje lauko klaseje bei
poilsinese edukacinese erdvrise
organizuoj amas i vai resni s

mokiniu ugdymas.
9.4. Elektroniniq saugos ir
stebejimo priemoniq
panaudoj imo efektyvinimas,
siekiant i5saugoti renowoto
pastato patrauklum4
ugdymui(si).

Padidintas stebejimo kamerq
skaidius. Saugos priemones
efektyviai panaudojamos
saugumui ir prevencijai
vykdyti, apie tai teikiama
informacija igalina
gimnazijos bendruomeng
jausti saugiai. Gimnazijos
pastatas ir erdvOs i5lieka
estetiSkos.

Iki 2019 m. IV ketvirdio irengta
gimnazijos i5ores erdviq
stebejimo vieta budetojams,

sargams, stebejimas vyksta vis4
par4, efektyviai reaguojama i
ivykius, jie regisuuojami.
Papildomai irengta vaizdo
stebejimo kamera.
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