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IZANGA
MOKYKLOS VVTTINt KORTELE

Mokykloje 1-12 kl (rugsejo I d duomenimis) m
Cruq:s.e - 27 vaikai (2 grupes), ikimokyklinio ugdymo skyriuje _ 64 vaikai (4 grupes). yra 5
pradinio ugdyno komplektai (r01 mok.), 7 pagrindinio ugdymo komplektai r'i+s mok l, :
vidurinio ugdymo komplektai (37 mok.), ii viso 14 komplektq. Siais meiais nemokam4
maitinim4 gauna - 58 mokiniai, ieimose, kuriose taikoma atvejo vadybos pagalba, gyvena r4
mokiniq, 40 mokiniq gyvena tik su vienu is tevq arba gyvena su gtou".luit J mo[ykl4 viiami r 84
mokiniai (49 proc. )
Dirba 32 mokytojai, i5 iq I l mokytoiq metodininkq, r 7 vyresniqiq mokytoiq Mokykloje dirba
socialinis pedagogas, psichologas, specialusis pedagogas, biblioiei<os 

"Laeju, 
o ikimokyklinio

ugdymo skyriaus aukletojos. Dirba 2 direktores pavaduotojai ugdymui (1,25 et.), 'l pavaduotojas
lkio reikalams, vyr. buhalteris,2 raitvedziai (1,75 et.) j darbinin[ai, 2 vairuotojai, ) valyto.jai,4
aukletojo padejejai, kompiuterininkas (0,5 et). IS viso etatiniq darbuotoiq iq,:z et. ir 2a,65
mokytojrl et.

Mokini

2.1. Mokiniq polongos ir ptsiekim4 re1ultutui.
2018-2019 m. rn. pagrindinio ugdymo pasiekimq patikroje dalyvavo l8 mokiniq. pagrindinio

iisilavinimo pazymejimus gavo l8 ll gimnazijos klases mokiniq, is l8 dalyvavusiq matimarikos
pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinime gerai islaike 38 proc. (palyginus su 2017-201g nr. m.
ger3lrh4tliiqiq skaidius padidejo 3 r proc. ), lietuvitr gimtosios kilbos usdvmo oasiekimu

ugdymo mok 
, 
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patikrinim4 gerai iSlaike 67 proc. lpalyg.us su ZOIZ_ZO t S 
-,.,.,. 

,n. skaidius padidejo t0
proc. ).

I I gimnazijos abiturientq gavo brandos atestatus.

BRANDOS EGZAMINU ISLAIKYMAS

- . 2018-2019 m. m. 5-lV gimnai@
Palyginus su 2017-2018 m. m. paZangumas nepakito (tuvo 95 proc.).

- 95 proc.

Indir'idualus rnokiniq pasickirrrai ii nrokonruiu dalrku:

2.^2 Turto i, bSrT *lnririst@ry p,
Gyvento.jtl .pajamq mokesdio surinkta- 1463,:l"Eur. UZtii<rinau, lid ijos darbuorojai

parengtq. gimnazijos patalpas po renovacijos darbq, uZtikrinau gimria,
l:l9ya:tjos metu. Inicijavau ir uitikrinau moderniq mokymo priem*oniq ir

funkcionavimE

6900 Eur i5 mokinio krepielio
iq isigijim4

2017-20I8 m rn. 2019 m. m

Valstybinis

Mcninio skaitynro konkursas

paZangumas

Egzaminas Tipas

Laikc
eg7 .

I(luit c

c87
ISlaikl'rnas
proc.

Laikc
e87

l5laikc
egz.

[Slaikr rnas
proc.

Lietuviq
kalba

Valstybinis l:1 li 9l .+ + r00

Mokyklinis 7 7 100 t0 t0 I00
Biologija Valstvbinis ll II I00 4 I t00
Matematika l6 l5 94 9 6 66

lnflormacines
technologijos

Valstybinis ? 100 I 100

Chernija Valstybinis ..] t00

F izik a Valstybinis -) -) 100 0 0

UZsienio
kalba (anglq)

Valstybinis l6 l3 8l II 8 72

lstorija Valstybinis l0 9 90 8 6 7-i

Geografija Valstybinis 8 8 100 .1 4 r00



uztikrinau, kad 20t9 m. biudZeto planas ivykdytas. zoto m.l;mn-ao1os uiuaretas suaare-

f!!!oo rur ISjq gimnazijos darbo uZmokesdio lesos buvo 769100 Eur, is jq mokinio krepselio -
555500 Eur, savivaldybes - 213600 Eur. Socialinio draudimo jmokos sudaie 1 1000 Eur, prekems
ir paslaugoms buvo panaudota I 68000 Eur. li jq: mitybai - 22400 Eur, medikamentur, - 60,) Er.,
rysiq paslaugoms 600 Eur, transporto islaikymui - 14900 Eur, aprangai ir patalynei 500 Eur,
komunalinems paslaugoms 52600 Eur, kitos paslaugos ir kitos prekes 20000 Eur, socialine
pararra pinigais - 44500 Eur, iJgalaikio turto isigijimui I 500 Eur, kvalifikacijos kelimui - 2 100
Eur, informacinems technologijoms - 2700 Eur, reprezentacines islaidos - I joo gur, darbdaviq
soc. parama 4100 Eur.

I SKYRIUS
STRATtrGINIO pLANO, IVIETINIO VEIKLOS pLANO BEI pRtEMONIU MOKINTU

PASIEKIMAMS GERINTI IGYVENDIN IMAS

strateginio veiklos plano 2019-2ozl m. prioritetai y.a, ,oky-isis virtualioje aplinkol";
mokymasis ne mokykloje; bendradarbiavimas su tevais; orientavimasis i mokiniq poreikius,
vidiniq gimnazijos erdviq estetinis vaizdas ir tinkamumas ugdymo proceso organizavimui,
nuolatinis profesinis tobulejimas. Jq igyvendinimui parengtame mokyklos veiklos plane 2018-2019
m.m. buvo numatyti tikslai:

1. organizuoti tiksling4 mokym4si virtualioje aplinkoje pasitelkiant mokiniq ir mokytoiq
lyderystg.2. Kurti mokiniq mokymuisi palankq mikroklimat4 stiprinant t6vq informavimo
ir 5vietimo sistem4.
Siems tikslams jgyvendinti buvo numatyti tokie uZdaviniai:

l.l. Skatinti mokinius ir mokytojus naudotis kuo jvairesnemis rnokymosi priemonemis,
technologijomis, inlormacijos Saltiniais ir rysiais. t.2. stiprinti mokytojq gebejimus mokyis
bendradarbiaujant socialiniuose edukaciniuose tinkluose. 21. Tobulinti tevq infbrmavimo ir
abipusio bendradarbiavimo sistem4, itraukiant juos I aktyvq dalyvavimq mokyklos ir klases
gyvenime, sprendziant mokinio geroves ir socialines pagalbos klausimus. 2.2. stiprinri
bendruomeni5kumq ltraukiant tevus i vaikq ugdym4 ir skatinant tevus aktyviau dometis vaikq
tolimesnio mokymosi galimybemis.

L l. UZdavinio ,,Skatinti mokinius ir mokytojus naudotis kuo jvairesnemis mokymosi
priemonemis, technologijomis, inlormacijos Saltiniais ir rySiais" igyvendinimas:

Metodinese grupese mokytojai susitare del integruotq pamokq organizavimo ir planavimo
naudojant ivairias IT technologijas, kuo ivairesnes mokymosi priemones, technologijas bei
inlornracijos saltinius Buvo praveslos integruotos pamokos rusq k. muzikos..Dainuoiame
rusiSkai" 6 kl., anglq k - istorrjos,,Zymus pasaulio 2mon6s" 7 kl.; angtq k. - matematikos
,,Skaidiai nuo 20 iki 1000" 3 kl., lietuviq ir dailes pamokq ciklas 6 - 7 klssese; lietuviq k. ir
muzikos ,,Laisves dainos" T kl.; fizikos biologijos pamok4 ,,Radiacijos poveikis gyvajam
organizmui" ll g. kl., matematikos ir intbrmaciniq technologijq .,Duomenq vaizdavimas
diagramomis" 6 kl.; ,,Ar daug Zinau apie Latvlj4?", istorijos ir etikos ,,Holokaustas " , ,,Vertybes,,
I g kl.; kuno kultDros ir technologijq ,,Sveika ir subalansuota mityba" 6 kl., integruot4 technologijll
pamokq,,Avalyne - batq raiSteliq varstymo budai" 2 kl., fizikos ir pasaulio paZinimo ,,Saules
sistema" 4b kl., pasaulio paZinimo ir fizikos pamok4 ,,Kas gyvena pievoje?" I kl.; ,,Kada teka
elektros srove?" 4a kl , ,,Kas sudaro saulds Seim4?" , ,,K4 2inome apie Zemg?" 4a kl., ,,Sr.iesos
sklidimo tyrimai" 3 kl.

Vedant integruotas pamokas, buvo naudojamos IT, lvairios mokymo(si) priemones,
technologijos bei infbrmacijos Saltiniai.

Metodinese grupese mokyojai aptare naujas iniciatyvas naudotis IT ir kuo lvairesniais
informacijos Saltiniais bei rysiais. visi gimnazijos mokytojai savo pamokose mokymo (si) tikslais
naudojo IT. 18, 6 proc mokyojq naudojosi Facebook, 33 proc. mokytojq naudojosi Youtube, 12,

lq naudojosi Eduka.lt, 12, 2 moky_tojtl naudojosl _E :!-9b4b. l 5,.1



mokytoiq naudojosi Ugdymo sodu, 10,5 proc. mokytojlt ntudoJos! r5ma
28 proc mokytoiq naudojosi kitomis lr programomis. Dazniausiai naudojamos iT priemones -
Mozambook interaktyvi lenta, LGMA, smart Notebook, AV programoi, 3D vaizdais, Jimbo
parengtomis programelemis, messanger programa, Whatsapp platlorrnomis.

1.2. UZdavinio ,,stiprinti mokytojq gebejimus mokytis bendradarbiauj ant socialiniuose
edukaciniuose tinkluose"igyvendinimas.

,Egle Keturakiene suklre Facebook grupes tv g kl., 7a kl.6 kl. mokiniq mokymuisi. Inga
Suminaite - cimermone suklrd Facebook grupg 7b kl , s kl., tt g kl. onute Jasaitiene suklre
Facebook grupg biologijos mokymuisi. Vilija Krasauskien€ suk[re Facebook grupg 7a kl.

2.1. UZdavinio ,,Tobulinti tevq inlormavimo ir abipusio bendradarbiavimo sistem4, itraukiant
juos i aktyvq dalyvavim4 mokyklos ir klases gyvenime, sprend2iant rnokinio gerou", i, iocialines
pagalbos k lausimus" jgyvend inirna s

Klasiq tevq susirinkimuose iisirinkti atstovai itevq komitet? rr gimnazijos taryb4 Visq klasiq
tevq atstovai dalyvavo mokyklos savivaldoje, sprende mokiniq ugdymo(si) ir gerov6s klausimus,
isitrauk€ igimnazijos valdymo procesus dalyvaudami veiklos lsivertinime, pateikdami pasiIlymus
veiklai tobulinti. padedami organizuoti renginrus.

Visi klasiq vadovai ir visi dalykq mokytojai nuolat teike informacij4 tevams apie mokiniq elgesl
ir mokymosi paLangq bei skatino tews bendrauti ir bendradarbiauti i3naudojant uisas galin.,ybes
abipusiarn bendravimui - elektronini dienyn4 ir telelon4 bei Facebook paskyq.

Gimnazijoje buvo organizuojamas visuotinis ter.q susirinkimas, atvirq durq dienos. Tevq
susirinkimq metu teveliai buvo supazindinami su mokymosi rezultatais, mokyklos veiklos
aktualijomis. Psichologe konsultante Asta Blande skair€ paskaitos tevams,,Tevq namq darbai, kai
vaikas mokosi mokykloje", ,,Seimos ir mokyklos partneryste svarbiausi bendravinro ir
bendradarbiavimo raktai".

I tradiciniq gimnazijos renginiq organizavim4 buvo ltraukiami mokiniq tdvus. organizuojanr
Kaziuko mugg tgsiamos tradicijos ! 5i4 lventg kviesti Veiveriq kra5to tautodailininkus, [kininkus.
partnerius i5 Veiveriq KLC, A. Kudingio meno mokyklos ir kt. Sioje Sventeje kartu su mokinrais ir
mokytojais dalyvauja ir mokiniq tevai. Tgsiamos tradicijos organizuojant rajonines mokiniq
Stangos spaudimo ir svarsdiq kilnojimo varZybos. Organizuotos rajonines sporto varZybos, skirtos
buvusiam gimnazijos mokytojui R. Ermo5enkai. Vyko buvusiq abiturientq susitikimas. Siame
renginyje dalyvauja buvg gimnazijos mokinai, mokytojai, siuo meru mokykloje dirbantys
mokyojai. f renginio organizavimq buvo itraukti mokiniai, mokytojai, gimnazijos darbuotojii.
Vyko koncertas skirtas Seimoms, adventiniai renginiai, valstybiniq Svendiq minejimai, uZgavenes
ir kt

Visa gimnazija dalyvavo tradicineje.,Beatliejaus Taikos" akcijoje priei Kaledas, Pradiniq klasiq
mokytojos kartu su mokiniq tevais organizavo adventines vakarones bei vykde langq puosimo
projekt4 ,,Balta pasaka". Mokiniq tevai aktyviai dalyvavo Kaziuko mugeje, ieimos iventeje,
projekte ..Visa mokykla Soka".

Buvo organizuoti literatfrriniai skaitymai gimnazijai ir miestelio bendruomenei, skirti gimnazijos
I 00 - mediui

2.2. uLdavinio.,Stiprinti bendruomeni5kumE itraukiant tews i vaikq ugdyma ir skatinant tews
aktyviau dometis vaikq tolimesnio mokymosi galimybemis..lgyvendinimas.

Metodinese grupese mokyojai susitare bent kart4 per trimestr4 para5yti tevams iSsarnius
atsiliepirnus apie mokiniq elgesi ir mokymosi paLangq elektroniniame dienyne, daZniau naudoti
pagyrimus. 62,2 proc. mokytoiq laikesi Sio susitarimo. Dazniausiai terus apie vaikq mokym4si,
elgesi informavo klasiq vadovai, jie teike tiksling4 ir savalaikg informacij4 apii vertinimo nuostatas
bei kriterijus. Mokiniai, klasiq vadovq padedami, nusistate savo mokymosi lDkesdius, kurie klasiq
susirinkimq irlar atvirq durq dienos metu buvo aptariami su mokiniq tevais. Klasiq vadortl teigimu
dauguma mokiniq realiai vertina savo gebejimus, o laukiamas mokymosi rezultatas nuo pasiekto
skiriasi labai nedaug, arba visai nesiskiria.
Mokiniq pasiekimams gerinti buvo susitarta del mokytojq kvalitikacijos kelimo tobulinant

qtg;1rys k-orlpg!enzui!-\4o!l!]gg buvo organizuoti seminarai: ,,Kaip blti tikru autoriretu



Siuolaikiniams vaikams", ,,Kaip uZmegzti ir iSlaikyti ry5j su vaiku, tevu?", ,.Akademiniq pasiekimq
ir asmeninOs Dgties derme". Buvo susitarta del mokiniq pasiekimq gerinimo priemoniq: mokytojai
pagal aptartus kriterijus renge pasiekimq gerinimo planus,juos igyvendino ir pateike igyvendinimo
ataskaitas.

2,4,6 ir 8 kl. mokiniai dalyvavo nacionaliniame mokiniq pasiekimll patikrinime (NMpp).
Dalyvaujant NMPP galime i5skirti teikiam4 naud4 mokiniams, mokytojams ir gimnazijai
Mokiniams suteikiama galimybe gauti griztamQji ryii isivertinant ugdymosi pasiekimus.
Mokytojai atsiZvelgdami I testq rezultatus gali iSsiaiikinti mokiniq bendruosius gebejinrus ir
kompetencijas, patikimiau isivertinti mokiniq pasiekimus ir darom4 pahang4 bei tobulinti savo
darb4. Gimnazija, atsiivelgdama itestq rezultatus, gali ivertinti mokiniq, baigiandiq pradinio ir
pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro, pasiekimus pagal pasiekimq lygius, gali stebeti kiekvieno
mokinio darom4 paZangq bei palyginti savo gimnazijos mokiniq ugdymosi rezultatus su Salies
mokiniq pasiekimais.

2018-2019 m.m ugdymo plane mokiniq pasiekimams gerinti buvo skirtos valandos mokiniq
konsultavimui, vykdomi ilealaikiai proiektiniai darbai 7-I s kl.

II SKYRIUS
NIETU VEIKLOS UzDUO'ryS, REZITLTATAT tR RODTKLIAI

ndiniai ril nl l eiklos rezu ltat:ri

Metq uzduotys
(toliau -

uZduotys)
Siek tini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis vertinama, ar
nustatytos uZduotys

ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir iq
rodikliai

l l Telkti
mokyklos
bendruomeng
ugdymo(si)
proceso
gerinimui
darant itak4
mokiniq
mokymosi
rezuhatams.

Mokyklos
mokytojai aktyviai
isitraukia I naujq
iniciatyvq,
gerinandiq mokiq
mokymosi
pasiekimus
jgyvendinim4,
mokiniai moka

lsivertinti savo
asmening
kompetencij4 ir
paLangq, mokiniai
kelia mokymosi
tikslus ir moka
pagrlstai pasirinkti
dalykus vyresnese
klasese, mokiniai
moka ir nori
bendradarbiautr
dalyvaulant
bendrose veiklose.

I Mokytojai ltraukia
mokinius virtualq
mokym4si, pamokose
naudojasi lT, ivairiais
informacijos Saltiniais,
mokytojai skatina mokiniq
mokym4si socialiniuose-
edukaciniuose tinkluose.

2. 90 proc. mokiniq pildo
asmeniniq l[kesdiq lapus,
mokytojais aptaria savo
mokym4si.

3. Vyresniqjq klasiq
mokiniai tikslingai
pasirenka mokymosi
dalykus, susipaZista su
profesines karjeros
galimybemis.

l. Mokytojai naudojosi
pamokose IT ir kitais

ivairiais informacijos
Saltiniais, mokyojai
skatino mokiniq
mokym4si socialiniuose-
edukaciniuose tinkluose
(sukure facebook grupes
mokymuisi)
lTodiklis pasiektas
2. 90 proc. mokiniq
pilde asmeniniq liikesdiq
lapus, su mokyto jais ir
klasiq vadovais aptare
savo mokym4si.
Rodiklis pasiektu.t
3. III-Mlasiq mokiniai
tikslingai pasirenka
mokymosi dalykus,
susipaZista su profesines
karjeros galimybemis
pakviediant aukStqjq bei
profesiniq mokyklq
atstovus bei iSvykstant i
renginius
organizuojamus padiq
aukStqiq mokyklq.
Rodiklis oasiektas



4. Mokiniq taryba inicijuoja
ir igyvendina
bendruomeniSkum4
skatinandias iniciatyvas.

5. Mokiniai aktyviai
dalyvauja mokyklos
bendruomenei skirtose
veiklose.

4. Mokiniq taryba
inicijavo ir igyvendino
iniciatyvas: temines
vakarones, sportines
varZybas, gerumo akcijas
ir kt.
Rodikli.s pasicktas
5. Mokiniai aktyviai
dalyvavo mokyklos
bendruomenei skinose
veiklose (adventiniai
renginiai, valstybiniq
Svendiq minejimai ir kt.).
Ilodiklis pa.siektas
Uiduotys irakdytos ir
vir5ijo kai kuriuos
sutartus vertinimo
rodiklius

L2. Stiprinti
mokyklos
bendruomenes
gebejimus
reflektuoti ir
isivertinti savo
veikl4.

Gimnazijos
darbuotolq metines
veiklos vertinimas
organizuojamas
pagal parengtus
jvertinimo
instrumentai.
Mokyklos
bendruomene geba

isivertinti ir
reflektuoti savo
veikla

l. Vsiems darbuotojams
paskirtos metines uZduotys.

2. Organizuoti pokalbiai ir
atliktas gimnazijos
darbuotojq metines veiklos
vertinimas.

3 Atlikti metiniai pokalbiai
su mokytojais pagal aptartus
kriterijus, mokytojai
jsivertina savo veikl4.

l Visiems darbuotojams
paskirtos metines
uZduotys. Rodiklis
pasiekta.t

2. Organizuoti pokalbiai
ir atliktas gimnazijos
darbuotojq metines
veiklos veninimas.
I?odiklis pa.siektas
3. Atlikti metiniai
pokalbiai su mokytojais
pagal aptartus kiterijus,
mokytojai isivertino savo
v eikl1. llod i k I i s Ttasi e k t os
Uiduotys jvykdytos ir
virSijo kai kuriuos
sutartus vertinimo
rodiklius

L3 Telkti
mokyklos
bendruomeng
projektq

fgyvendinimui,
ryiiq pletojimui
stiprinant
bendruomeniSku
mq

Mokyklos
bendruomene yra
atvira ir
bendradarbiaujanti
su su vietos
bendruomene,
kitomis
mokyklomis,
palaikomi ry5iai su
mokyklos
absolventais.
Mokykla isitraukia
iprojektq
lgyvendinimq

LMokyklos bendruomene
lsitraukia ! gimnazijos 100
metq jubiliejui skirtq
renginiq, projektq
lgyvendinim4

2. Mokytojq komandos
isitraukia i edukaciniq
erdviq (skirtq mokyklos
absolventams) k0rim4.

3. Mokyklos bendruomend
puoseleja tradicij4

I I Bendruomene jsitrauke

I i simnazijos 100 metLl
ju biliej u i skirtq rengin rq,
projektq igyvendinimq
(organizuotas Sventinis
minejimas, koncertas.
parengtos parodos,
iSleista knyga ir kt. ).
Rodiklis pa.siektas
2. Mokytojq komandos
klre ir lreng€ edukacines
erdves, skirtas mokyklos
absolventams. Rodi kl i.;
pa.siektas
3. Mokyojai, mokiniai

3Eyylai isitraukia i



organizuoti kasmetinl
absolventq susitikim4.

4. Mokyklos bendruomend

lsitraukia i bent vieno
tarptautinio projekto

igyvendinimo veiklas

tradicij4 organizuoti
kasmetin j absolventq
susitikimq. l iklis
pasiektos
4 Mokyklos
bendruomene igyvendino
tarptautines organizacijos
AIESEC projekt4

,.Activate Lithuania" .

l?otliklis posiektas
Uiduotys ivykdytos ir
virSijo kai kuriuos
sutartus vertinimo
rodiklius

1.4. UZtikrinti
ugdymosi
aplinkq
estetiSkum4,

ivairovg ir
SiuolaikiSkum4.

Mokyklos fizine
aplinka igalina
mokym4si

1. Mokytojai naudojasi
iiuolaikiSka iranga
(iSmaniosiomis lentomis,
virtualiomis mokymo
priemonemis, ivairiais
inlormacijos Saltiniais),
visuose kabinetuose veikia
interneto rySys.

2. yengta 3D klase,
mokytojai !rang4 naudoja
ugdymo procese.

3. Mokyklos interjeras
jaukus, sukurtos ivairiq
paskirdiq erdves.

4. Mokyklos patalpos
puoSiamos mokiniq darbais,
eksponuojami mokiniU
pasiekimai.

I . Mokytojai ugdymo
procese naudojasi 5

iSmaniosiomis lentomis,
virtualiomis mokymo
priemondmis, visuose
kabinetuose veikia
interneto ry5ys. Rodiklis
pasiektas

2. Irengta 3D klase.
gamtos mokslq
mokyojai irang4 naudoja
ugdymo procese.
Rodiklis pa.siektus

3. Mokyklos interjeras
jaukus, sukurtos ivairiq
paskirdiq erdves (buvusiq

lZymiq mokiniq aleja, B
Buivydaites vardo
biblioteka, S.

Paltanavidiaus biologijos
kabinetas, ir kt. ll}diklis
pasiekla.s
4. Mokyklos patalpos
puo5iamos mokiniq
darbais, eksponuojamr
mokiniq pasiekimai,
nuotraukomis i5

mokyklos istorijos,
renginiq ir kt. Ilodiklis
pa.siektas
Uiduotys irrykdytos ir
vir5ijo kai kuriuos
sutartus vertinimo
rodiklius

2. Urduo{l.,s. neir,l kdvtos ar i\'r-kd}.tos ii rlalics dd num:rtr,t11 rizikq (.lei tokiu [rur.o)



UZduotys PrieZaltys, rizikos
2.1

72.
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2.1

2.5

3, triduotl*s ar I'eiklos, kurios ncbuvo planuotos ir oust,ttytos, bet jvvkdytos
buvo atlikta r ciklos

U2duotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3l

-)_J.

35

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustatytos
Pasiekti rezultatai

ir jq rodikliai

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS JSIVERTINIMAS IR

KOMPETENCTJU TOBUt,TNTMAS

I uZd uot is nimas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas

5. 1 . Uiduott s lvt kdttos ir virSijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius

PaZymimas atitinkamas
langelis
Labai qerai U

:Z UZa-"tl'r iS ".,rl tartus vcrtinimo rodikhus Gcrai n
,5.3. lv)'kdttos tik kar kurios uZduotvs pagal sutartus vcrtinimo rodiklius Patcnkinamai n
5.4. UZduot)'s neivr-kdltos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinarlai E

6. 1. Profesinio tobulejimo bendradarbiauj ant (iiklausytas sem,n.a.as ,Famokosituaijos ,ne.t6ao
taikymas ugdymo(si) praktikai tobulinti)
6,2.Savivaldausirpersonalizuotomokymosist.ateg@,as
,,Akademiniq pasiekimq ir asmenines figties derme pamokoje taikant savivaldq ii personalizuot4

6.3,Bendradarbiavimosutevais(i5k[ausytupa'kuitu@

6.4. Pagilintos Zinios apie ugdymq karjerai (iSklausytas seminaras
6.5.PagilintosZiniosapielydiqlygyb9teikiantpaSlaugas(;st@
ir paslauuu teikimas")

6.



6.6. Pagilintos Zinios apie saviiudybiq prevencij4 (baigti safbTALK mokymai apie pasirenginr4
ebeti saviZudvbiu Davoius

6.7. Streso valdvmo (i as seminaras ..Streso valdvmas")

Er rr,/.laz' ,/&,a'-&/z*zze Utt-o/-j?
(Slielinro islaigos vado\ o parcigos) (\ ardas ir pa\ardc) ( dirl:r)

IV SKYRJUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIOLYMAT

8. lvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai: Veikla vertinama labai gerai. UZduotl,'s lvykdrtos ir virSrjo
kai kr.rriuos sutartus vcrtinimo rodiklius.

Gimnazijos tarybos pirmininke Evita Maksvvtiend

o<z) d.q./tc,
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9. lvertininras,.jo p:rgrindirn:rs ir siulvnrti: n cu^- ,-,oL.V&b /,.a.d.ezt-/.zt azz<-o 2122O:.t
l.o,'o ,14, U, /-'b ,zafu.yO D1&i)d,>".^LZa 2e,#'o-'r-o

b1,rorr/o,
'.r-,{.IJ ralomiavtualdvbds nieras .-''-Joto-ol-l,l

ffidan' l{slMtusras --faaurl(ir iclimo islaiB,os s:rr irrirrko terscs rr
pareigas igI'cndinanaios instituci jos
(dalininkq susidnkimo) igalioto asrrens

tobu lin t i

,*Y
pareigos)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas 9eL' --d-

10. Kitr;
(rustatol

IV SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

metq uiduotys
omos ne mazlau iirne 5 uidu

U2duotvs Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodik liai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustatltos
uZduotys ivykdltos)

10. L UZtikrinti mokymuisi ir
darbui palankq mikroklimatq

l. lnicijuotos ir atliktos
apklausos, padedandios
iSsiaiSkinti mokiniq
nuomong apie
mokymo(si) kokybg Sioje
mokykloje, mokiniq
saugumE ir ltraukim4 bei
savij aut4.

L Apklausose dalyvavo 90
proc. mokiniq. I5siai5kinta
mokiniq savijauta, nuomone
apie mokymEsi mokykloje.

7. I . Emocinio ir socialinio intelekto svarba
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2. AtsiZvelgiant ! atliktq
apklausq rezuhatus,
gerinamas mikroklimatas
pasitelkiant Vaiko
geroves komisij4 bei
pagalbos specialistus.
3 UZtikrintas patydiq
prevencijos programos
OPKUS igyvendinimas.
4. Puoselejamos
bendruomenes tradicijos
organizuojant
renginius (,,Kaziuko
muge", ,,Abiturientq
diena", koncertas, skinas
motinos ir Seimos dienai
bei tradicines sporto
varZybos: Prienq rajono
mokiniq svarsdiq
kilnojimo ir Stangos
spaudimo bei Prienq
rajono mokiniq
Romualdo ErmoSenkos
vardo stalo teniso bei
renginiai skirti
bendruomenei: seminarai,
kult0rines iSvykos).

2. Pasitelkiant Vaiko gerov€s
komisij4 ir pagalbos
specialistus parengtas
priemoniq planas situacijai
gerinti, priemon€s
jgyvendinamos.

3. U2tikrintas patyiir.l
prevencijos programos OPKUS
lgyvendinimas.
4. I tradiciniq renginiq
organizavimE ltraukiama visa
mokyklos bendruomene.
Mokytojai ir mokiniai gerai
veftina mokykloje vyk standiu s

renginius.

10.2 Telkti mokyklos
bendruomeng ugdymo(si) ne
mokykloje darant itak4
mokiniq mokymosi rezultatams

l.Mokytojai
organizuodami pamokas
iSradingai iSnaudoja ir
pritaiko mokyklos
teritorij4, miestelio
teritorijQ.
2. Mokytojai pamokas
organizuoja kultUros

lstaigose, jmonese ir
valdZios institucijose.
3 Mokytojai planuoja ir
organizuoja edukacines
iSvykas-ekskursij as.

Mokiniai aktyviai
naudojasi kult[ros paso
programomis.

l. Bent 70 proc. mokytojq
organizuodami pamokas
iSradingai iSnaudoja ir pritaiko
mokyklos teritorij4, miestelio
teritorij4.

2. Bent 70 proc. mokytojq
pamokas organizuoja kultlros
istaigose, imonese ir valdZios
institucijose.
3. 90 proc. mokytojr.l planuoja
ir organizuoja edukacines
iSvykas-ekskursijas. 99 proc.
mokiniq naudojasi kultlros
paso programomis.

I0.3 UZtikrinti sklandq
bendradarbiavim4 su mokiniq
tevais

I .Tevai aktyviai
dalyvauja ivairiose
mokyklos veiklose
(individualiuose ir
bendruose susitikimuose
su mokytojais).
2. Tevq inlormavimui ir
Svietimui organizuojami
klasiq susirinkimai,

t. Apie 30 proc. tevq aktyviai
dalyvauja ivairiose mokyklos
veiklose (individualiuose ir
bendruose susitikimuose su
mokytojais).

2. T€vq informavimui ir
Svietimui organizuoj ami klasiq



l1

diskusijos, atviros dienos.
3. Telq informavimui
iSnaudojamos

elektroninio dienyno
galimybes.

susirinkimai, diskusijos, atlGs
dienos.
3 Mokyojai tevq
informavimui iSnaudoja
elektroninio dienyno galimybes

10 4 Telkti mokyklos
bendruomeng pilietiSkumo ir
patrioti5kumo ugdymui
igyvendinant respublikiniu s ir
tarptautinius projektus, pletojant
rySius su socialiniais panneriais.

L Mokytojai ir mokiniai
dalyvauja pilietiSkum4
ugdandiuose projektuose,
akcijose, renginiuose.
2. Organizuojami
susitikimai, diskusijos,
debatai su Zymiais
Zmonemis (vietos
politikais, istaigq,
organizacijq atstovais,
parlamentarais ir kt. )

I . Mokykla igyvendina benr
vien4 projekt4, aktyviai
dalyvauja pilietiSkumo
akcijose, renginiuose.
2. Mokykloje organizuojami
susitikimai su 2ymiais
Zmon0mis, mokytojai su
mokiniais susipaZista su
savivaldybes institucijq darbu ir
veikla.

l0 s

suderinus su Svietimo istaigos vadovu

Prienq ralono savfualdybes meras

Alvydas ValcElGuskas

ll. Rizika, kurili esant nustatytos uiduolys grrli briti neivr.kdvros (aplinkyb6s. kuric,s gtli
trrleli rreigi:rrrros itakos i\\ k(ll li ii:rs rriduotis)

(Svietimo istaigos savinirrko teises ir
pareigas igrvcndirundios instituciios
(dalininkq susirinkimo) igatioto asncns
parcigos)

(sr'ietirno jstaigos vadoYo parcigos)

(vardas ir p1l\ arde)
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