
vARENos ,,iztJot o* GTMNAzTJA

MILDA PADEGIMITTN

METU VEIKLOS ATASKAITA

leg n . .4/zztt 41 4, d Nr. 7* Jf
Var6na

I SKYRIUS

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Vardnos ,,,tZuolo" gimnazijoje lgyvendinama pagrindinio ugdymo antros dalies ir
vidurinio ugdymo programa. Esminiq dalykiniq ir bendrqjq kompetencijq ugdymas yra
neatsiejami vienas nuo kito. Mokiniai yra rengiami gyventi daugiakult[rineje visuomendje,
ugdomos vertybines nuostatos, mokiniai mokomi rinktis ir planuoti savo ateit!, ugdomas
kritinis m?stymas ir skatinamas k[rybi5kumas, gebdjimas vertinti ir lsivertinti, nuolat siekti
asmenines paZangos.

Gmnazijoje mokosi 415 mokiniq, dirba 45 pedagogai, socialinis pedagogas,34 kiti
darbuotojai. 162 mokiniai atvyksta i5 skirtingq rajono vietoviq visuomeniniu transportu,
daliai organizuojamas paveZejimas mokykliniu transportu, vidutini5kai 40 mokiniq gyvena
mokyklos bendrabutyj e.

strateginis tikslas: ,,uZtikrinti visiems ugdymo (si) s4lygas, formq ir programq lvairovg.
Sudaryti s4lygas gabiq ir talentingq vaikq ugdymui ir ugdymuisi..

Strateginio plano fgyvendinimui 2018 m. parengtas ir lgyvendintas metinis veiklos
planas, kurio tikslas - garantuoti s4lygas ugdytis gimnazijoje skirtingq gebejimq ir skirtingrl
poreikiq mokiniams.

ULdaviniai:
o Mokiniq poreikiq paZinimas ir savalaikis pagalbos teikimas. ugdymo

diferencijavimas, individualizavimas.

' Dalykiniq ir bendqlq kompetencijq ugdymas (-osi), mokinio asmeninds paZangos
vertinimas, isivertinimo mokymas ir motyvacij os skatinimas.

. Ugdymas karjerai.

o Edukaciniq erdviq modernizavimas, s4lygq sudarymas ugdymui (si) nemokyklineje
aplinkoje. Materialinds baz6s gerinimas.

. Vadovq ir mokytojq kryptingas kompetencijq tobulinimas.

strateginio plano ir metinio veiklos prano igyvendinimo rezultatai

Gmnazijoje mokosi skirtingq gebejimq ir poreikiq mokiniai. Naudojantis Ugdymo
planq teikiamomis galimybemis ir siekiant uZtikrinti kuo sdkmingesnf mokym4si



mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programai bei
specialiriq poreikiq mokiniams, ugdymas diferencijuojamas, sudaromos s4lygos rinktis
skirtingo pasirengimo grupes (ir jas keisti), kursus, dalykus, modulius. Tuo tikslu visi I-IV
klasiq mokiai rengd individualius ugdymo (si) planus.

Mokytojams ir mokiniams gimnazljoje buvo sudarytos s4lygos rinktis ugdymo (si)
aplinkas, metodus ir formas. Orientuojamasi i tai, kad mokinys mokosi ne tik tradicineje
klases aplinkoje, bet ir kitose erdvdse bei nemokyklineje aplinkoje. Labaisvarbu, kad Zinios
bfltq igyjamos naudojantis skirtingais Saltiniais, bltq skiriamas d6mesys praktiniam jq
taikymui, patyriminiam ugdymui, tyrindjimui.

2018 m. pagrindinio ugdymo program? baige 105 mokiniai.
Brandos egzaminus laike 113 mokiniq.
112 mokiniq, igijusiq vidurin! i5silavinim4 iSduoti brandos atestatai , vienas i5 jq - su

pagyrimu.

4 abiturientai gavo auk56iausi4 fvertinim4 - 100 Q - angl\ kalbos, 1- rusq kalbos, 1 -
informaciniq techno logijq)
Abiturientai i5 viso laikd 424 egzaminus. vienam mokiniui tenka - 3,8 egz.

Lietuviq kalbos valstybini egzamin4 rinkosi laikyti 2S Yo daugiau negu Salyje, anglq
kalbo s - 28yo, matematiko s - 27 Yo, istorij 4 - 3 5%. Nei5laikytq egzamiw4 - 7 %.

Daugumos dalykq (anglq kalbos, istorijos, biologijos, geografijos, IKT, fizikos, rusq
kalbos, chemijos), i5laikiusiq egzamin1 procentas auk5tesnis nei bendras to dalyko
iSlaikytq egzaminr4 procentas Lietuvoje.

Gimnazijoje stebimi pokydiai, vertinama situacija, atliekamos dalykq metiniq fvertinimq ir
PUPP ir BE analizds, stebimi mokiniq, besimokandiq pagal vidurinio ugdymo programa
ugdymosi rezultab4 pokydiai, analizuojamos prieZastys, tobulinama konsultavimo ir
pagalbos teikimo sistema. Tadiau vis dar i5lieka problema dalies mokiniq blogo lankomumo
klausimas, dalies tdvq nepakankamas bendradarbiavimas su gimnazija ir dalyvavimas vaikq
ugdymosi procese.

Per mokslo metus Sios problemos sprendimui daug demesio skyre VGK, dalykq
mokytojai, klasiq aukldtojai, patirtimi ir sekm6s pavyzdLiais dalijosi mokytojai metodin6s
tarybos, metodiniq grupiq posddZiuos e, labai daug ddmesio buvo skiriama individualiam
darbui ir rySiq stiprinimui tiek su atskirais mokiniais, tiek su jq Seimomis. Didelis indelis
yra socialines pedagog6s, kuri daug dirbo individualiai su mokiniais ir mokiniq Seimomis
mokiniq lankomumo, elgesio koregavimo klausimais, pareng6 ir igyvendino program?

,,Gyvenk sveikai", bendradarbiavo su klasiq aukletojais, dalykq mokytojais lgyvendinant
prevencines sveikatos ugdymo ir lalingt4 iprodiq prevencijos programas, kurios yra
integruotos i dalykq ugdymo turini bei mokomqjq dalykq turin!.

Nuo ,,Tdvq dienos" link ,,Tevq ir mokiniq konsultavimo dienos". Si t<ryptis pasirinkta
siekiant suteikti konsultacijas ir pagalb4 mokiniams, turintiems lankomumo, mokymosi
problemq arba skatinant mokinius siekti auk5tesnio pasiekimq lygio. Tai - tri5aliq
susitikimq organizavimas, kuriuose dalyvauja dalyko mokytojas arba klases aukletojas,
mokinys, tdvai. Susitikimq metu aptariama situacija, numatomi tolimesni ugdymosi
Zingsniai. Gimnazljandra pasiekusi norimo rezultato, tadiau dirbama pasirinkta kryptimi.

Mokiniai dalyvavo rajoninese ir Salies olimpiadose ir konkursuose, Lietuvos mokyklq



Zaidyndse. Auk5diausi pasiekimai: Lietuvos mokiniq meninio skaitymo konkurso
regioniniame etape mokinys laimejo II viet4; respublikiniame Undines Nasvytytes
vardo skaitovq konkurse - I viet4; Lietuvos mokyklq Zaidynese gimnazijos komanda
laimejo II viet4 ir buvo apdovanota 500 Eur dovanq dekiu; Europos Sqlungos jaungq
mokslininkq konkurso nacionaliniame etape du mokiniai laimejo II viet4 ir 2018 m. rugpjudio
men. atstovavo Lietuv4 Kinijos mieste fongdinge, kur vyko 33-asis Mokslo ir technologijq inovacijq
konkursas paaugliams CASTIC 2018 ir laimejo sidabro medalius; EUROSCHOOL finaliniame
konkurse gimnazijos komanda laimdjo I viet4 ir keliong I Europos parlament4 Strasblre;
nacionaliniame konkurse ,,Lietuvos kovq uZ laisvg ir netekdiq istorija" laimetos dvi tredios
vietos.

Dalykq mokytojai, klasiq aukletojai planavo ir fgyvendino mokiniq mokym4si
nemokyklineje aplinkoje, t.y., buvo organizuojamos edukacin6s iSvykos, kurios siejasi su
privalomu arba mokyklos formuojamu ugdymo turiniu, asmenybds ugdymusi, karjeros
planavimu, sveikos gyvensenos ugdymu ir pan. Yiso 2017J.,0l8 m.m. jq buvo organizuota
46-ioms mokiniq grupdms. Veike du mokiniq savanoriq neformaliojo ugdymo blreliai.

Ugdymas per teatrE - grupe mokiniq pastatd spektakli ,,GraZioji Mink6". Jis buvo
parodytas gimnazijos bendruomenei, progimnazijos mokiniams bei Nacionalinio rusq
dramos teatro scenoje. Tai paLintis su kitomis kultlromis ir kiq tautq literatura,
tolerancij os, kflryb i5kumo ugdymas, ugdymasis per vaidmenis.

{gyvendinamas gimnazijos projektas ,,Lietuvai 100", kurio metu organizuotos
netradicinio ugdymo pamokos ir dienos. Jq pagrindas - aktyvios veiklos, skatinandios
bendruomeni5kum4, mokym4si dirbti komandoje, savirealizacijq, k0rybi5kuma bei
padedandios formuoti bendraZmogi5kas vertybes, vie5ojo kalbejimo gebejimus, t.y., tai, ko
reikds mokiniui ateit/e. Veiklq igwendinimui pasirinktos netradicines ugdymo formos
(pvz.: vie5qjq kalbq sakymo dienos mokykloje, vienoje i5 kuriq dalyvavo ir kitq rajono
gimnazljq mokiniai, pamokos konferencijos, visos gimnazijos mokiniq ir mokytojq Zygis
iki Senosios Varenos ir renginys prie Nepriklausomybds paminklo, klasiq keliavimas po
rajono Lymias vietas, susitikimai ir kt.)

Parengtas ir igyvendintas ugdymo karjerai planas. Viena i5 veiklq - organizuota
,,Ugdymo karjerai diena". Tai gera galimybd betarpi5kai komunikuoti su universitetq,
kolegrlq atstovais padioje gimnazijoje, pagalba mokiniui, rengiandiam individualq ugdymo
plan4 bei rengiandiam individualq asmeninds paZangos arba ugdymosi karjerai plan1,
kryptingai rengiantis rinktis profesij4. Be to, tai padeda susiorientuoti Siandieninds darbo
rinkos situacijoje. Netradicinio ugdymo dienoje dalyvavo 7 universitetq ir kolegrlq atstovai.
Pasira5yta bendradarbiavimo sutartis su VGTU. Universiteto atstovai dalyvavo Karjeros
dienoje, konsultavo mokinius, teikia informacij4 apie studijas. Palaikomi rySiai su Vilniaus
kolegija (organizuoti uZsiemimai mokiniq grupei kolegijos laboratorijoje).

Itin aktyvi Jaunqjq Sauliq veikla - mokiniq, kurie mokosi Jaunqjq Sauliq klasdje arbayra
pasirinkg neformaliojo ugdymo uZsi6mimus. Jie dalyvauja renginiuose, Sventese, atstovauja
mokykl4, organizavo Saudymo varLybas, dalyvavo daugybeje programiniq ir proginiq
Lvgiq.

Mokiniai, kurie pasirinkg mokytis ekonomik4, dalyvauja Sodros projekte ,,Nepamirik
para5iuto".



Mokiniq tarybos iniciatyvos: renginys ,,Naktinukai", orientacinio sporto renginys -,,Bek
ir rek", krepiinio LvaigLdLfu diena, Kal6dinis tinklinis, Valentino dienos foto konkursas,
klasiq puo5imo iniciatyva.

Susib[rd mokiniq klrybrne grupe, prad6tas leisti gimnazljos laikraitis ,,Gimnazisto
balsas" (i5spausdinti 2 jo numeriai).

fryvendinti 2018 metais projektai ir programos

Gimnazija nuo 2Ol4 m. tgsia ES le5omis finansuojamo projekto ,,Varenos kra5tas
jaunimui - jaunimas kra5to paLangal" igyvendinim4. |gyvendinimo metu organizuoti
muzikiniai renginiai gimnazijoje ir miesto erdvese, projekto dalyviai klre megeji5kus
filmus, mokiniai dalyvavo integruotose veiklose.

{gyvendintas ,,Erasmus+" KAl bendrojo ugdymo darbuotojq mobilumo projektas, kurio
metu 3 pedagoges dalyvavo kvalifikacryos tobulinimo programose: Oksforde (Jungtine
Karalystd), Liublijanoje (Slovdnija), Dubline (Airrla). Kursq tema - Inovatyvus mokytojas

- mokinio s6kmds garantas".

Europos S4jungos r€mimo programa ERASIV{US+, finansuojama Europos Komisijos,
projektas - ,,Bendra Europa - bendros vertybes" (Lenkq, Ukrainiediq, lietuviq mokiniq
jaunqiq Zumalistq ir keramikq mainai ,,KARTU"). Projektas lgyvendintas Lenkijos mieste
Poronine 2018 m. rugpjldio 7-13 d. Plojekto komanda - I mokytojas ir l0 mokiniq.

Europos Sqjungos remimo programa ERASMUS*, finansuojama Europos Komisijos,
projektas - ,,Bendra Europa - bendros vertyb€s". Projektas igyvendintas pietq Lenkijos
mieste Poronine 2018 m.spalio l6-26 d. Sio;e lietuviq -lenkrl- ukrarniedirl mainr4
programoje dalyvavo gimnazijos komanda (mokytoja ir 1I mokiniq).

Mokiniai igrjo naujos projektinds patirties, tobulino bendradarbiavimo, komandinio
darbo lgudZius, komunikavo uZsienio kalba, mok6si Zumalistikos ir keramikos pradmenq,
prqekto medLiaga ir patirtimis grmnazislai mokykloje dalryosi atvirose pamokose -
mokinys- mokiniui.

ULmegzti rySiai su Izraelio ambasada - 6 mokiniai ir mokytoj a 2079 m. vasario men.
iSvyks i Izraeli atstovauti gimnazljq! h rajon1.

Gmnazija dalyvauja Salies projekte ,,Lyderiq laikas 3". 2017-2018 m. mokytojq
komanda tobulino kompetencijas mokinio individualios paZangos isivetinimo klausimais,
dalijosi jau turima patirtimi LL3 projekto renginyje, kuris vyko gimnazijoje. Atnaujinti
bendradarbiavimo rySiai su progimnazija, siekiant dalintis gerq;,a patirtimi mokinio
individualios paZangos skatinimo tema, ivyko matematikos ir istorijos mokytojq bendri
metodiniai uZsiemimai.

Sudarytos dviejq klasiq (tr ir III kl ) mokytojq komandos, igyvendinandios gimnazijos
metodinds veiklos projekt4 ,,Mokymosi motyvacijos skatinimas, individualios mokinio
paZangos planavimas, stebej imas, vertinimas ir jsivertinimas"

Apie 80 Yo dalyk\ mokytojq taiko vienokius arba kitokius (raSytinius arba Zodinius)
mokinio asmenin6s palangos fsivertinimo instrumentus, kartu su mokiniais aptaria
rezultatus, apie 50 % kartu su mokiniu numato tolimesnius Zingsnius. Mokytojai
konstatuoja, kad atskiri mokiniai jq klasdse (grup6se) daro paLang4 mokantis, dalis mokiniq
dr4siau konsultuojasi, dalis mokiniq atidLiau atlieka namq darbus, geba analizuoti klaidas.



Mokytojai tobulino skaitymo strategijq taikymo kompetencij4, aktyvaus mokymosi
posddZio metu dalinosi teorindmis Ziniomis ir taikoma praktika, kolegialiai mokdsi
praktiSkai taikyti aptartas strategijas.

Gmnaziios mokiniai, mokytojai, vadovai tgsd bendradarbiavim4 su Tarptautine
komisija naciq ir sovietinio okupaciniq relimr4 nusikaltimams Lietuvoje lvertinti, dalyvavo
j q inicijuoj amuose arba organizuoj amuose renginiuose.

Gimnazlja kartu su Tarptautine komisija igyvendino respublikinl projekt4 rajone

,,Dainos i5 tremties" ir respublikin! projekt4 ,,Lydr4literat[ros puslapius atveltus".
Gimnazijos iniciatyva buvo organizuotajau tradicine tapusi rajonine gabiq mokiniq

ugdymo konferencija ,,Mes ie5kantys ir atrandanfirs", kurioje tiriamuosius mokslinius"
projektinius, kflrybinius darbus pristaG gimnazijos ir rajono mokyklq mokiniai.

Kompetencijq tobulinimas

Vadovai ir mokytojai kompetencijas tobulino vidutiniSkai 4 dienas per kalendorinius
metus. Pagrindinds mokymq temos: dalykiniq kompetencijq tobulinimas, sveikatos ugdymo
tema, socialiniq emociniq kompetencijq tobulinimas, pilieti5kumo ugdymas, mokymosi
pagalbos organizavimas, prevenciniq veiklq organizavimas, sveikos gyvensenos ugdymas,
bibliotekininko bei klasds aukletojo darbo tobulinimo klausimais.

Mokyklos mokytojq komandai buvo organizuoti mokymai gimnazljoje. 2 psichologo
seminarai klasds valdymo, santykiq tarp mokiniq ir mokytojq tobulinimo klausimais, I -
mokiniq asmeninds paZangos matavimo tema, 1 saviZudybiq prevencijos tema
(i gyvendinant saviZudyb iq prevenc ij os proj ekt4)

Gimnazijos mokytojams buvo pristatytos kvalifikacijos tobulinimo programos, patirtys ir
prakatinds veiklos i5 kursq Airijoje, Jungtineje Karalystdje" Slovenijoj e, aptartas Suomijos
ir Estijos Svietimo modeliai, nuostatos bei praktiniai pavyzdliai, kuriuos galdtume pritaikyti
organizuoj ant ugdymo (si) proces4 gimnazrl oj e.

3 mokytojq dalyvavimui kvalifikacijos tobulinimo kursuose uZsienio Salyse i5 ES fondq
buvo gauta 7879 Eur.

Materialin6s bazds gerinimas, edukaciniq erdviq tobulinimas

Mokykloje lrengta kalbq laboratorija, uZsienio kalbq mokytojai dalyvavo mokymuose,
kaip naudotis nauja kalbq mokymo iranga ir kaip mokyti uZsienio kalbq kitaip. Daugiausia
2017-2018 m. m. ddmesio buvo skiriama kalb6jimo gebdjimams ugdyti naudojant kabinete
esandi4 irang4, Siuolaikines IT priemones.

{rengti nauji technologijq kabinetai, Siuolaiki5kos erdves, kuriose yra kompiuterizuotos
darbo vietos. Technologijq mokoma naudojantis IT.

Patobulintos 6 kabinetuose mokytojq darbo vietos, dalis IT kabineto mokiniq darbo
vietq.

Pagerintos mokiniq, gyvenandiq gimnazijos bendrabutyje s4lygos (perdalytos kambariq
sienos, 35 o/o kambariq pakeista grindq danga, pakeisti 2 langai, pradetas bendro naudojimo
patalpq einamais remontas). Tam buvo naudojamos savivaldybes biudZeto einamojo
remonto ld5os bei specialiqjq programq ld5os.



II SKYRIUS

METU VEIKLOS UZNUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai pradjusiq metq veiklos rezultatai

Metq uZduotys

(toliau-
uZduotys)

Siektini
rezultatai

Rezultatq vertintmo

rodikliai (kuriais

vadovaujanti.s

vertinama, ar nustatytos

uZduotys lvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq rodikliai

2.1. Uztikrinti
kokybiSk4
Pagrindinio ir
Vidurinio
ugdymo
programll

lgyvendinim4.

{gyvendinam
a Pagrindinio
ir Vidurinio
ugdymo
programa,
tenkinami
skirtingi
mokiniq
poreikiai,
gere1a dalies
mokiniq
ugdymo (si)
rezultatai .

1. Visiems mokiniams
uZtikrinta galimybe
rinktis kursus, ne

maliau 90oh

pasirenkamuosius
dalykus ir modulius
(mokyklos formuojam4
ugdymo turin!)

2 Ne maZiau 95olo

abiturientq gauna

brandos atestatus.

3. {gyvendinta ne

maLiau 90 %
metiniame veiklos
plane planuotq veiklq,
padedandiq ugdytis
bendr4sias
kompetencijas.

Visi I-II ir trI- IV klasiq mokiniai pasirengd

individualius ugdymosi planus, visi trI- IV
klasiq mokiniai turejo galimybg rinktis visq

mokomrjq dalykq mokymosi kurs4.

Visiems I-II klasiq mokiniams buvo garantuota

galimybe rinktis gimnazijos siulomus lietuviq
kalbos, matematikos, uZsienio kalbq, gamtos

bei socialiniq mokslq modulius. AtsiZvelgiant !
mokiniq poreikius, j.l praktinius arba

akademinius polinkius, igyvendintos 13

moduliq programos.
trI-IV klasiq mokiniams - kalbq, matematikos,

gamtos, socialiniq, gamtos mokslq, menq,

technologijq turdjo galimybg rinktis modulius,
skirtus dalyko Ziniq gilinimui arba ugdymo
progmmos atskiry temq Ziniq gilinimui. Viso
39 moduliai.
Formuojant mokyklos ugdymo turini

parengtos ir igyvendinamos 26 neformaliojo
ugdymo programos.

Brandos atestatai i3 duoti 99Yo abrtuientq.

{gyvendinta 95 Yo metrniame veiklos plane

numat5rtq veiklq (programos ir projektai),
padedandios ugdytis bendr4sias kompetencijas

(komunikavimo, paZinimo, iniciatyvumo ir
kflrybingumo, asmenind) :

- Dvi prevencinds programos (sveikatos

gerinimui, Zaling4 iprodiq prevencrjai

uztikrinti).
- Ugdymo karjerai planas (savgs

paZinimo ir gebdjimo planuoti ateiti veiklos).
- Projektas ,,Nuo Vasario 16 -osios iki

Kovo 11-osisos" (asmeniniu vefibiq ugdymosi



4. Padidejgs
mokiniq, pasiekusiq
pagrindini pasiekimq
lyg!, skaidius.

ir vie5ojo kalbejimo kompetencijq ugdymosi).
- Projektas ,,Atkurtai Lietuvos valstybei-

1 0 0" (komun ikavimo, palrnimo, iniciatyr,umo,
kurybi5kumo bei asmeniniq savybiq
ugdymosi).

- Projektas ,,Mes ie5kantys ir
atrandantys" (paZinimo ir asmeniniq i5skirtinirl
gebejimq ugdymosi).

- Projektas ,,Metq gimnazistas"
(mokytojq ir mokiniq lyderystds ugdymo,
iniciatyvumo ir kfirybiSkumo skatinimo
projektas).

- Gimnazijos laikra5dio isteigimas ir leidyba
(kurybi5kumo ugdymo, savirai5kos ir
savivertds skatinimo) - nauja iniciatyva ir
veikla.

2017-2018 m.m. I,O5 yo padidejo mokiniq,
pasiekusiq auk5tesnij! pasiekimq lygi ir I,56 yo

pasiekusiq pagrindini pasiekimq lygi
(lyginant su 2016-2017 m.m. bendrus
gimnazijos duomenis).
Vertinant klasiq srautq rezultatus- antrose

gimnazijos klasdse padaugejo mokiniq,
pasiekusiq auk5tesniji mokymosi lygi (4,75yo) 

"
trediose - pasiekusiq pagrindini mokymosi lygl
(4%).



2.2.
Organizloti
LL3 projekto
veiklq
!gyvendinim4
gimnazijoje.

Gmnazijos
bendruomend
aktyviai
dalyvauja
projekte LL3,
igyvendina
projekto
veiklas.

1. Sudaryta ir dirba
gimnazljoje projekto
komanda.

2. {gyvendintos
projekto veiklos.

3. Atliktas projekto
veiklq
vertinimas, uZfiksuoti
mokiniq asmenin6s
paZangos pokydiai

Gmnazijoje sudarytos 2 projekto

igyvendinimo komandos, paskirti 2 j\ vetklq
koordinuojantys mokytojai. Projektas

lgyvendinamas dviejose klasdse (II ir III), iS

dalies ir kitose gimnazijos klasdse.

Pagrindinds igyvendintos bei tgsiamos veiklos :

remiantis rajono pokydio projekto susitarimais,
parengtas metodin6s veiklos projektas

,,Mokymosi motyvacijos skatinimas,
individualios mokinio paZangos planavimas,
steb6jimas, vertinimas ir isivertinimas";
organizuotos apskrito stalo diskusijos su

mokytojais, mokiniais, tdvais del mokiniq
mokymosi motyvacijos ir asmenin6s paZangos

skatinimo; susitarta del mokinio asmenin6s

paZangos isivertinimo organizavimo pamokoje,

po temos (arba pamokq ciklo), po kontroliniq
arba atsiskaitomqjq darbq; parengti ir
i5bandomi isivertinimo instrumentq variantai -
asmeninds paZangos (esminiq dalykiniq bei
bendrqjq kompetencijq ugdymosi) planavimo
ir lsivertinimo lapai, asmeninds paZangos

aplankai, atliktas mokiniq mokymosi stiliq
tyrimas; visi mokytojai tobulino kompetencijas
su projekto tema susijusiomis temomis
seminaruose.

Apie 80 % dalykq mokytojq (o projekto
klasdse visi) taiko vienokius arba kitokius
(ra5ytinius arba Lodinius) mokinio asmeninds
paLangos isivertinimo instrumentus, kartu su

mokiniais aptaria rezultatus, iSmokinio lygi,
apie 50 o/okartu, su mokiniu numato tolimesnius
Zingsnius. Mokytojai konstatuoja, kad atskiri
mokiniai jq klasese (grupese) daro paLangq
mokantis, dalis mokiniq dr4siau konsultuojasi,
dalis mokiniq atidLiau atlieka namq darbus,
geba anahzuoti klaidas, kelti asmeninio
tobuldjimo tikslus, susidaryti veiksmq planE.

Gmnazijoje pakoreguota mokiniq
konsultavimo ir pagalbos teikimo tvarka.
Mokytojq komanda dalinosi praktine patirtimi
LL3 renginyje 2018 m. birZelio men.



2.3. Taikyti
naujos
mokytojq
darbo
apmokdjimo
tvark1 nuo
2018-09-01.

Nuo 2018 -
09- 01

taikoma
nauja darbo
apmokdjimo
tvarka

Atliktas
gimnazijos
dokumentq,
SU

apmokdjimo
tikslinimas.
Su visais pedagogais
pasira5ytos darbo
sutartys

vlsrl

susijusiq
etatinio

jvedimu

2018-08-20 d. direktoriaus lsakymu Nr. V-l03
sudaryta mokytojq darbo grupe naujai darbo

apmokdj imo tvarkai igyvendinti.
Remiantis SmU rekomendacijomis parengti

arba patikslinti dokumentai, susijg su etatinio
darbo apmokdjimo ivedimu (darbo apmokejimo
tvarka, pareiginiai nuostatai, patvirtintas etatq

skaidius, pawirtinti koeficientai, etato sandara,

mokytojq darbo kruviai, nuotolinio darbo

tvarka )
Nuo 2O18-O9 -01 taikoma nauja darbo

apmokdjimo tvarka. Atlikti visq mokytojq
darbo sutardiq pakeitimai.

2.4. Atnauji
nti dall
bendrabudi
o aplinkq.

Atnaujinta
dalis mokiniq
bendrabudio
patalpq.

1. Suremonfuota
dalis bendrabudio
kambariq (pagal
turimas l65as),
pagerejg mokiniq
gyvenimo s4lygos.
2. Suremontuota
dalis bendrojo
naudojimo patalpq
(pagalturimas ld5as),
pager6jusi estetind
bendrabudio aplinka.

Pagerdjo mokiniq, gyvenandiq bendrabut/e
s4lygos, pasikeitd estetind bendrabudio aplinka:
perdaZytos visq kambariq sienos, pakeisti du5q

patalpose langai, 35 % kambariq pakeista

grindq danga, pradeti bendro naudojimo
patalpq einamojo remonto darbai.

2.UZduotys, neivykdytos ar ivykdytos i5 dalies d6l nenumatytq rizikq (jei tokiq buvo)
UZduotys PrieZastys, rizikos

3. UZduotys ar veikloso kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos

UZduotys/veiklos

4. Pakoreguotos pra6jusiq metq veiklos uZduofys ffei tokiq buvo) ir rezultatai
UZduotys Siektini rentllatai Rezultatq vertinimo

rodikliai
Pasiekti reniltatai ir
jq rodikliai



IU SYRIUS
PASIEKTU REZULTATq VYKDANT uZouoTTS vERTINIMAS

IR KOMPETENCIJU TOBULINIMAS
5. Pasiektq rezultatq vykdant uZduotis vertinimas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas PaZymimas atitinkamas
langelis

5.1. uZduotys lvykdytos ir virsijo kai kuriuos sutartus vertinimo
rodiklius

Labaigerai 
K

5.2. UZduotys i5 esmds lvykdytos pagal sutartus rodiklius Gerai E
5.3.fvykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai fl
5.4. UZduotys nejvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

Kompetencijos, kurias nordtrl tobutinti
6.1. Socialiniq emociniq kompetencijq ugdymo klausimais

,a ,4?//

7. fvertinimas, jo pagrindimas ir sifllymai

, IV SKYRIUS
VBRTINIMO PAGRINDIMAS IR SIIILYMAI

gri/e.'Aagae':e" tu 4 z4- ",

'.-s,4*"(3

W9= efl-d$rotokolo Nr.. ./
(data)

Gmnazijos tarybos

pirmininkas

a5as) I

ir pareigas igyvendinandios institucijos ,i

igalioto asrnens pareigos) 
i,

Galutinis metq veiklos ataskaitos lvertinimas A/4Ac'T

(vardas, pavarde)

8. fvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai

(Svietimo jstaigos(/vininko teises



10.5. Del nenumatytq (avariniq) atvejq gimnazijos flkineje veikloje, nepakaks le5q visiems
numatytiems einamoj o remonto darbams atlikti.

!l

a/-

6y _Wada- ;/W-a/-aC\tV Lry/ vJ v'qeva

-

las) w (vardas ir pavarde)
V/4

,,fti{o&'&der*n 1^ hu'r& -af,
v

(para5as) (vardas ir pavard6)

savininko teises ir
(data)

pareigas igyvendinandios institucij os

(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens

pareigos)

SusipaZinau.

fith*/effiu'
(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

(data)

(para5as)

4/a'in et


