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ISKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR PIETINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

ietir"o istaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano igyvendinimo kryptys ir svariausi renitatai bei rodikliai)

Ⅱ SKYRIUS
ⅣIETv VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI

veiklos rezultatai

Pasiekti r eztltatai ir j q rodikliaiMetll

uttduotysc01iau_

疵duotys)

Siektini
rentltatai

Rezultatq vertinimo
rodikliaifturiais

vadovaujantis
vertinama, ar

nustafitos uZduotys

2. Ui.rluotys, neivvkdytos ar ivykdytos i5 dalies ddl numafrtq rizikU (.iei tokiq buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

つ
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2.2.

2.3.

2.4.



3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet llykdytos
i buvo atlikta papildomu, svariq istaigos veik los rezultatams

UZduotvs / ve klos Pove kis Svietimo istaigos veiklai
UZduotys / ve klos Pove kis Svietimo istaigos veiklai

つ
４

り
，

り
，

4.Pa veiklos uZdu ei toki buvo ir rezultatai

IⅡ SKYRIUS
GEBЁЛMv ATLIKTI PAREIGYBЁ S APRAttYⅣIE NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIPIAS

5.GebttimЧ atlikti pareigybOs apraるyme nustatytas funkclas Vertinimas

(plldOma,aptariant ataskaita)

IV SKYRIUS
PASIEKTu REZULTATv VYKDANT UZDUOTISISIVERTINIMASIR

KOⅣIPETENCIJv TOBULINIⅣIAS

llnas

Pasiekti rezultatai ir

jll rOdikliai
Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustat54os uZduotys

Vertinimo kriterijai PaZymimas atitinkamas
langelis:

1- nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;
4 - labai serai

5. l. Informaciios ir situaciios valdymas atliekant funkciias 1□ 2□ 3□ 4□

5.2.Iζ tekliЧ (ЙmOgiζ k」Ч,laikO ir materialiniЧ )paskirs″mas 1□ 2□ 3□ 4□

5.3. Lyderystes ir vadovavimo efektyvumas 1□ 2□ 3□ 4□

5.4. Zinit4, gebejimq ir igiidZiq panaudojimas, atliekant funkcijas ir
siekiant rezultatq

1□ 2□ 3□ 4□

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

6. P rezulta kdant uZduotis isivertin

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas

atitinkamas langelis

6.1. Visos uZduotys fr,ykdytos ir vir5iio kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai eerai tr
6.2.Ulduotys i5 esmes ivykdytos arba viena neivykdya pagal sutartus

vertinimo rodiklius
Gerai E

6.3. {vykdy'ta ne maZiau kaip puse uZduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinama □

6.4. Puse ar daugiau uZduotys neir,ykdy'ta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinama □

7.1.

7.2.

os, kurias n tobulinti

2



V SKYRIUS
KITv METv VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI

8.KitЧ metЧ uttduotys
(nuStatOmOs ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uZduotys)

UZduotys Sicktini rczultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdyos)

8.1. Skatinti ir
motyvuoti mokyojus
pagerinti mokiniq
asmening paLang1,
tikslingai remiantis
mokymo(si) sekmes
pavyzdliais,
i5naudojant formalaus
ir neformalaus
kontaktinio bei
nuotolinio ugdymo
metodus.

Tikslingai igyvendinamos
gimnazijos,,Mokiniq asmenines
paZangos stebejimo, fiksavimo ir
pagalbos mokiniui teikimo tvarkos
apraSo" nuostatos, mokiniq palanga
sistemingai aptariama su mokiniais
individualiq pokalbiq metu,
rczultatai fiksuojami mokiniq
paZangos lapuose, gereja mokiniq
pasiekimai (0,5 proc.), o MMG
susirinkimq bei MT posedZiq metu
aptariamos mokiniq paZangos

stebejimo ir gerinimo sekmes
istorijos, formalaus ir neformalaus
kontaktinio bei nuotolinio ugdymo
metodai, ivyksta patirties sklaidos
renginys- konferencija apie
kontaktinio ir nuotolinio ugdymo
metodq sekmes sklaid4 ir
mokymus.

Mokiniq paZangos laprl, MT
MMG protokolq, apklausq
analize. Konkursq, olimpiadq
rezultatq (rajono, respublikos
mastu) detali analizd,
pristatymas ir aptarimas su
gimnazij os bendruomene.

8.2. Stiprinti mokiniq
suasmeninto
mokymosi taikym4
mokymosi vis4
glvenim4 kontekste.

Pamokose vyrauja probleminio,
tyrinejimu gristo mokymo
organizavimas, mokiniai mokosi
savarankiSkai priimti mokymosi
sprendimus, atsako tL savo
mokym4si ir iSmokim4, moka kelti
klausimus ir bendradarbiauja su
mokytojais.
Parengtos ir i5bandyos mokytojq
savgs isivertinimo rekomendacij os.

Mokiniq ir mokytojq apklausos
rezultatq analize.
Apskrito stalo su mokiniq
taryba arba su ll-12 kl.
atsakingq mokiniq grupe
iSvados.
Mokytojq savgs vertinimo
formq analize.
Mokiniai bus mokomi i5sikelti
realius mokymosi tikslus ir
uZdavinius, gebes pasirinkti
tinkamas mokymosi strategijas
ir priemones, objektyviai
vertinti mokymo si p aLangq.

8.3. Uztikrinti
mokytojq sisteming4
skaitmeniniq kompete
ncijq tobulinim4 bei
dalijim4si gerqla
patirtimi, sustiprinant
tarpdalykine

Pasiekti susitarimai tarp mokytojq
del tarpdalykines integracijos,
patirties sklaida vyksta MMG
susirinkimq metu, organizuojami
patirties sklaidos seminarai.
Organizuoti 2-3 kvalifikacijos
tobulinimo seminarai. kuriuose

MT, MMG protokolq analize,
seminarq medliaga, mokytojq
kvalifikacijos tobulinimo
paZymejimq analize.
Mokytojai sistemingai tobulins
skaitmening kompetencij4,
skleis eer1ji patirti, sustiprinant



integracij4. dalyvauja 95 proc. gimnazijos
mokytojq.
75 proc. mokyojq naudoja savo
veikloje Siuolaikines skaitmenines
ugdymo priemones.
Tgsiamas ,,Gerosios patirties"
banko kurimas.

tarpdalyking inte gracij 4.

8.4. Tobulinti
nuotolin! ugdym4(si),
sudarant galimybes
pletoti lvairias
mokymo(si) formas.

Sekmingai naudojama Google
Classroom internetine platforma ir
kitos skaitmenines ugdymo(si)
priemones.
Mokytojq IKT ra5tingumo
kvalifikacijos tobulinimas, siekiant
bendry susitarimq del mokiniq
darbq, atliekamq IT priemonemis,
kokybes.
Kvalifikacijos tobulinimo seminarai
(Temos: ,,Naujq metodq paie5kos,
patirtys, sdkmes.oo,,,Individualaus
skaitmeninio ra5tingumo, kuriant
priemones, rengiant dokumentus,
tobulinimas.",
,,Google classroom platformos
naujos galimybes ugdymui." ir
pan.), kuriuose dalyvauja 95 proc.
mokyojq.
Organizuota Metodine mokytojq
konferencija ,,Q.,le)formalaus
kontaktinio bei nuotolinio ugdymo
metodu efektyvumas".

Gimnazijos veiklos

isivertinimo i5vados: ar
tinkamas Google Classroom
platformos naudojimas
nuotoliniam ugdymui vykdyti.
Metodines mokytojq
konferencijos medZiagos,
i5vadq ir pasillymq analize.
Mokytojq kval. tobulinimosi
paLymdjimai.
Tinkamas DNR plano ir kitq
le5q panaudojimas.
Organizuoti bent du
kvalifikacijos tobulinimo
seminarai, gerinant mokl.tojq
IKT raStingumo kompetencij4.
Mokytojai pasidalins patirtimi
apie ugdymo nuotoliniu budu
metodq ivairovg, naudojimo
efektyvum4.

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali buti neivykdytos(aplinkybEs, kurios gali
tur6ti neigiamos itakos ivykdyti Sias uiduotis)
(pildoma suderinus su Svietimo fstaigos vadovu)

VI SKYRIUS
VERTINIⅣ10 PAGRINDIⅣ IAS IR SIULYⅣ IAI

10. fvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:

9.1 iu iもtckliu stoka.

9.2.Ilgalaikis nedarbin as.

9.3.Pandenlii iniu itaka.

(mokykloje - mokyklos tarybos

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

(paraSas) (vardas ir pavarde) (data)



11. fvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:

(valstybines Svietimo istaigos savininko (para5as) (vardas ir pavarde) (data)
teises ir pareigas igyvendinandios institucijos
(dalyviq susirinkimo) igalioto asmens pareigos;
savivaldybes Svietimo istaigos atveju - meras)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

SusipaZinau.

Direktorius Jelcna Sllruda          2021-05-14


