VADOVO 2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

Užduotys

Siektini rezultatai

9.1. Telkti mokyklos
bendruomenę ugdymo(si)
proceso gerinimui darant įtaką
mokinių mokymosi rezultatams.

Mokyklos mokytojai
aktyviai įsitraukia į naujų
iniciatyvų, gerinančių
mokių mokymosi
pasiekimus
įgyvendinimą, mokiniai
moka įsivertinti savo
asmeninę kompetenciją ir
pažangą, mokiniai kelia
mokymosi tikslus ir moka
pagrįstai pasirinkti
dalykus vyresnėse
klasėse, mokiniai moka ir
nori bendradarbiauti
dalyvaujant bendrose
veiklose.

9.2. Stiprinti mokyklos
bendruomenės gebėjimus
reflektuoti ir įsivertinti savo
veiklą.

Gimnazijos darbuotojų
metinės veiklos
vertinimas
organizuojamas pagal
parengtus įvertinimo
instrumentai. Mokyklos
bendruomenė geba
įsivertinti ir reflektuoti
savo veiklą.
Mokyklos bendruomenė
yra atvira ir
bendradarbiaujanti su su
vietos bendruomene,
kitomis mokyklomis,
palaikomi ryšiai su
mokyklos absolventais.
Mokykla įsitraukia į
projektų įgyvendinimą.

9.3. Telkti mokyklos
bendruomenę projektų
įgyvendinimui, ryšių plėtojimui
stiprinant bendruomeniškumą.

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
1. Mokytojai įtraukia mokinius
virtualų mokymąsi, pamokose
naudojasi IT, įvairiais
informacijos šaltiniais,
mokytojai skatina mokinių
mokymąsi socialiniuoseedukaciniuose tinkluose.
2. 90 proc. mokinių pildo
asmeninių lūkesčių lapus, su
mokytojais aptaria savo
mokymąsi.
3. Vyresniųjų klasių mokiniai
tikslingai pasirenka mokymosi
dalykus, susipažįsta su
profesinės karjeros
galimybėmis.
4. Mokinių taryba inicijuoja ir
įgyvendina bendruomeniškumą
skatinančias iniciatyvas.
5. Mokiniai aktyviai dalyvauja
mokyklos bendruomenei
skirtose veiklose.
1. Visiems darbuotojams
paskirtos metinės užduotys.
2. Organizuoti pokalbiai ir
atliktas gimnazijos darbuotojų
metinės veiklos vertinimas.
3. Atlikti metiniai pokalbiai su
mokytojais pagal aptartus
kriterijus, mokytojai įsivertina
savo veiklą.
1.Mokyklos bendruomenė
įsitraukia į gimnazijos 100
metų jubiliejui skirtų renginių,
projektų įgyvendinimą.
2. Mokytojų komandos
įsitraukia į edukacinių erdvių
(skirtų mokyklos
absolventams) kūrimą.
3. Mokyklos bendruomenė
puoselėja tradiciją organizuoti
kasmetinį absolventų
susitikimą.

9.4. Užtikrinti ugdymosi aplinkų
estetiškumą, įvairovę ir
šiuolaikiškumą.

Mokyklos fizinė aplinka
įgalina mokymąsi

4. Mokyklos bendruomenė
įsitraukia į bent vieno
tarptautinio projekto
įgyvendinimo veiklas.
1. Mokytojai naudojasi
šiuolaikiška įranga
(išmaniosiomis lentomis,
virtualiomis mokymo
priemonėmis, įvairiais
informacijos šaltiniais), visuose
kabinetuose veikia interneto
ryšys.
2. Įrengta 3D klasė, mokytojai
įrangą naudoja ugdymo
procese.
3. Mokyklos interjeras jaukus,
sukurtos įvairių paskirčių
erdvės.
4. Mokyklos patalpos
puošiamos mokinių darbais,
eksponuojami mokinių
pasiekimai.

