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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METTNIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

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

Gimnazija dirba pagal trejq metq strategini plan4, mokslo metams patvirtint4 metq veiklos
planq ir menesiui detalizuojamq veiklos plan4. 2018 metais buvo dirbama pagai 2016 m. balandiio
8 d. Simnazijos direktoriaus isakymu Nr. V-55 patvirtint4 AnykSdiq Jono Bili0no gimnazijos ?016-
2018 metq strategini planq ir 2018 m. vasario I d. gimnazijos direktoriaus isakymu Nr. V-16
patvirtint4 gimnazijos 2018 metq veiklos planq.

Vadybiniu aspektu, vykdant 2018 m. veiklos plane numatytus tikslus bei uidavinius, buvo

skatinamas gimnazijos bendruomenes suteiktumas, bendradarbiavimas siekiant bendry tikslq,
skatinat lyderystes gebejimus, akryvum4 ir gebejimq prisiimti atsakomybg ui iniciatyvas,

sprendimus ir jq igyvendinim4.
Cimnazijos veiklos organizavimas grindiiamas komandiniu darbu.

Gimnazijos veiklos prioritetas - demesys kiekvienam mokiniui ugdant kompetencijas,

atsi*velgiant ijo asmening pa2angg pamokos vadyb6 aktyvitl ugdymo metodq naudojim4,

Tobulinant gimnazijos veikl6 skiriamas didelis demesys skirtingq mokymo(si) poreikiq

mokiniq ugdymui, stengiamasi aktyvinti mokinirg tevq, mokytojq bendradarbiavim4 ugdlmo ir
gimnazljo, q veiklos klausimais, pladiau itraukti mokytojus i kolegq pedagogines veiklos stebesenq.

Sekming4 2018 metq tikslq ir uidaviniq ipvendinim4 ir asmenybes 0gli atspindi

asmenybes branda ir mokiniq pasiekimai bei laimejimai rajono, Salies, tarptautiniuose

konkursuose, varZybose, projekluose, olimpiadose.
Pagal20l8 m. Veiklos plano 4.2. UZdavinio ,,Ugdyti socialines kompetencijas maksimaliai

pletojant prevencijos, sveikatingumo programos priemones 4.2.1. it 4.2.2. bei 4.3. UZdavinio

,,Organizuoti mokiniq vertybiniq nuostatq paiangos, klasiq mikroklimato, mokiniq adaptacijos,

profesiniq interesq ir gebejimq indentifikavimo ir palangos tyrimus" priemones 4.2.1 ir 4.3.1.

pasiekti rezultatai:
Gimnazijos mokiniq nuomone apie gimnazijq (aukidiausios vertes 5 teiginiai * informacija

i5 Mokyklos paZangos ataskaita - 2018)



Gimnazijos mokiniq tevq nuomone apie gimnazij4 (aukSdiausios vertes 5 teiginiai -
informacija i5 Mokyklos paiangos ataskaita - 2018).

Teiginys
Vertinimo vidurkis (auk5diausiaverie - 4,
Zemiausia verte - 1)

1. Mokytojai padeda mokiniams suprasti
mokymosi svarb4 gyvenime

3,4

2. Mokykioje mano vaikas suiino apie
tolimesnio mokymosi ir karjeros galimybes

3,4

3. Mokykloje mokytojai mokinius moko
bendradarbiauti, padeti vienas kitam

3,4

4. AS esu itraukiamas ivaiko mokymosi sekmiq
aptarimus

1t",-

5. Mokykloje atsiivelgiama i mano vaiko
savitum4 (gabumus. polinkius) ji ugdant ir
mokant

3,2

Pagal2016-2018 m. strateginiq prioritetq irefekto kriterijq bei poveikio ugdymo rezultatams rodikli
3.1.1", warbisusi mokiniq pasiekimai 2018 m.

Olimpiadq, konkursq nugaletojai raj one :

I vieta* 37 mokiniai,Il vieta- 16 mokiniq, III vieta -17 mokiniq

Olimpiadq, konkursq nugaletojai $alyje:
I vieta - 12 mokiniq, II vieta - 5 mokiniai, III vieta - 9 mokiniai.
Skududiq ansamblis, miSrus choras * respublikines Dainq Sventes dalyviai.

Rajonines variybos:
I vieta- ll mokiniq, II vieta* I I mokiniq, III vieta * 5 mokiniai

Salies lygmens varlybos:
I vieta - 1 mokinys, II vieta - I mokinys
Lietuvos mokyklq Eaidynese merginq ir vaikinq slidininkq komandos uieme prizines

vietas.

Vertinimo vidurkis (auk56iausia vert6 - 4,
lemiausia vert6 - l)

l. Man yra svarbu mokltis

2. Per paskutinius 2 menesius aI i3 kitq mokiniq
nesijuokiau, nesiSaipiau

3. Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti,
paddti vieni kitiems
4. Per paskutinius 2 menesius i5 mangs

5. Man idomi ir prasminga mokyklos
izuoiama socialine ir visuomenine veikla



Lauktas rezultatas, kad dalyvar,usiq rajono ir Salies olimpiadose ir kon[ursuose prizininkrl
bus 100 mokiniq, o jais tapo 133 mokiniai.

4 mokiniai mokosi Salies neakivaizdinese mokyklose

Dalyvavimas tarptautiniuose ir Salies lygmens proj ektuose :

Laimeti ir vykdyti 9 projektai.
I 3 savaidiq ,,Baltic Youth Leadership Program" mainq programoje Indianoje buvo

lmokinys.
. Tarptautinis projektas ,,Mokyklos - Europos Parlamento ambasadores". 4 mokiniai

i5vyko i Strasb[r6 1 mokytojas dalyvavo seminare Briuselyje. Gimnazija tapo MEPA
nare.

o Jaunimo pilieti3kumo ir socialines atsakomybes ugdymo projektas ,,Nepamir5k
paraSiuto".

r Konkursas,,Euroscola". I vieta, kelione i Strasbtr4.
o Prote kovose,,Kalbq labirintas" laimeta kelione iBriuseli.
r Viktorina,,Mokesdiai sugriZta kiekvienam"n I vieta regione.
e Edukacinis konkursas - prot4 m[5is ,,Kartu mes Lietuva", I vieta regione.
r ,,Kino klubas" dalJvavo talptautiniame projekte ,,View-video ess&y workshops"

Lenkijoje. Atstovavo Lietuvai prulstizrjoje.

r Mokiniq projektine veikla Lenkijoje ,,Bendra Europ4 pagrista tikejimu...
o Mokinirl parlamento projektas ,,Kurk Lietuvai" laimejo pagrindini prizq - keliong i

Briuseli.
e Aktyvus mokiniq parlamentas rengia susitikimus su Laisves gynejais, politiniais

kaliniais, Lieluvos Respublikos Seimo nariais ir visuomenes veikejais.
c Mokinirl iniciatyva girnnazijoje veikia mentoryste ( mokiniai ipagalbq mokiniams).

fglvendinant 2018 metq Veiklos plano 1.2. UZdavinio ,,Uitikrinti atskaitomybq
analizuojant gimnazijos pasiekimus ir paiangq" priemones 1.2.1. rezultatai:

Pngrindinio ugdymo pasiekimq patikros rezultatai
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Lietuviq kalba 36 60 8 0 lll
Matematika t3 7t 28 I 2 l15

Iliologiia 0 8 42 l0 I 6l

Chemija I 2 5 2 0 l0

l'izika 0 l5 3 I 0 l9

Istorija I 35 2t 3 0 60

Geografija 0 24 38 0 0 62

IT 0 4 J 4 I 12

Anglq kalba 0 26 7t 20 ? ll9

Yalstybiniq bmndos egzsminq rezultatai

Gimnazijcs abiturienh6 2018 m. laikiusiq egzaminus, abituriento laikytq VBE skaidiaus
vidurkio ir visq YBE ivertinimq vidurkio palyginimas su atitinkamais savivaldybes ir 5alies
bendrojo ugdymo mokyklq mokiniq VBE rodikliais.

Vidutinis abiturientq laikytq VBE skaidius Visq VBE vidurkis

Gimnazijoje

Savivaldybes
bendrojo

ugdymo
mokyklose

Salies bendrojo
ugdymo
mokyklose Gimnazijoje

Savivaldybes
bendrojo
ugdymo
mokyklose

Sal les

bendrojo
ugdymo
mokyklose

3,65 3,38 3,2 45,71 44,13 50,7

Gimnazijos abiturientr6 2018 m. laikiusiq valstybinius ir lar mokyklinius brandos
egzarninus, procentiniq daliq ir vidutiniq ivertinimq palyginirnas su atitinkamais savivaldybes ir
Salies bendrojo ugdymo mokyklq rodikliais, pagal egzaminus.

Egzaminq laikiusiq abiturientq procentinO
dalis iS bendro brandos egzaminus

Egzaminq laikiusirl abiturientq vidutinis
egzamino ivertinimas

Matematika VBE



Delimtokq
skai{ius ugdymo
proceso pabaigoje

Gawsiq
iSsilavinimo
pafymejimus,
sk.

Gavusius
paiymejimus,
sk.

Tgsia moksl4 I l-oje
klaseje bendrojo
ugdymo mokykloje

Viduriniigis
profesineje
mokykloje

9t 91 83 8

ffi aukSdiau uZ Salies vidurki [J Zemiau uZ Salies vidurki
2018 m. tolimesnO delimtokq veikla

2018 m. abiturientq stoiimo rezultatai

Dirba: Lietuvoje (sk., proc.)... 14: 10.8 %....(Jono BiliUno gimnazija)....
u2sienyje (sk., proc. ):. ^ 

.. 8: 6.2o/o.....(Jono Bili0no gimnazija)....
Lietuvoje (sk., proc.)... 3; 16.66. %.,..(Kavarsko vidurinio ugdymo skyrius)........

uisienyje (sk., proc.):.... 1: 5.5%".,..( Kavarsko vidurinio ugdymo skyrius)........

Kiti rezultatai (Pagal 2016-2018 metq strateginiq prioritetq ir efekto kriterijq bei
poveikio ugdymo rezultatarus rodiklius 3.1.I. ir 1.1.1.)

Klases/rodikliai Mokymosi vidurkis PaZangumas

[,ankomumas
(l mokiniui
nepateisintq pamokq

skaidius per metus)

I-II klases 7,84 96,5V/o 2 pamokos

III-IV klases 7,6 96,830/o 3,97 parnokos

2017 m. buvo 15,16

nepateisintq pamokq

I mokiniui per m.rn.

Mokykla
J,€

oftl (I ='6t
eE seFs

L.,' ..O c

Oavo
paiymejim6
;k.

lstojo i
rniversiteius

[stojo i kolegijas htojo i profesines
nokyklas

;kaidius % tkaidius % skailius %

Iono

]ilinno
:imnaziiaa

130 127 43 33, I 45 34,6 l0 't.7

Kavarsko
vidurinio
rgdymo
ikwi*s

l8 l8 2 lt lt 6 33,33 6 33,33



- Mokytojq veikta (2013 m. V
kompetenciiq stiprinimas bendradarbiaujani . igrvendinimas)

Per 2018 m. pravesta:
l9 - atviry pamokq;
65 * integruotos pamokos;
56 * piunokos netradicineje aplinkoje;
Kolegialiai stebeta - 19 pamokq;
Skaityti prane$imai, vesfi seminarai - 1g;
Inovacijos, idejos, iniciatyvos - 36;

. I5klausyti kvalifikaciniai kursai, seminarai 195,
dienos,35 val.

t.y. 1648 val. Vienam mokytojui 4,2

organizuota 102 renginiai, projektine veikla" dalyvavo tg74 mokiniai;
Organizuotos 36 ekskursijos, daltrvavo 749 mokiniai;
Darbas komisijose, dallvavimas valstybiniq egzaminq komi.sijose, vadovavimas

rnetodinems grupems - 49 mokytojai.

. Gimnazija atvira kitorns mokykloms dalindamasi huima patirtimi - priima ivairiq Lietuvos
mokyklq bendruomenes.

patirti bei sekmes konferencijose, seminaruose, nuolat kelia

2, Izraelyje - 3, Lenkij aje - 2, Turkijoje - 2, Belgijoj€ _ 5,

Mokltojai, vadovai pristato
kvalifi kacij 4. Tarptautine patirti s :

Italijoje - 4, Rumundoje - ,

Vengrijoje - 2.
Projektai: Elasmusl KA2 ,,pirmyn su robotika.o, Erasmus*KA2 ,,PEARLS.., tarptautinisjaunimo mainq projektas,,yE poLAND: common Europe built on faith.;.
Atestuoti auk5tesnei kvalifikacinei kategorijai - mokytojo metodininko - 3 mokytojai.
Didelis lvertinimas, kad tapome projekto ,Mokinirl ugdymosi pasiekimq gerinimas

diegiant Kolryb6s krepleli" dalyve, turiniia Stipril geros -ot yt tor poly-iq .rXf.1 (tokiq
mokyklq Salyje atrinkta 30).

Btifina pasidliaugti ir renovuoia gimnazija bei sporto aikltynu, suremontuotomis
makinir; bendrabudio patalpomis, naujais baldais bei sutvarkyta'bendrahulio aptinka
(Ialigatviai, aplvietimas).

Planuojant artimiausiq metq veiklq gimnazija susitare del tokiq prioritetq - tapti STEAM
tinklo nare ir bent 2-3 % pagerinti mokinirl ugdymosi pasiekimus diegiant Kokybls krep3eli.

2018 m. metq pabaigoje baigtas igyvendinti (96%) gimnazijos 2016-2018 metq strateginis
veiklos planas.



II SKYRIUS
METV VRIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODTKLIAI

-fggrindiniai pra&jusiq metq veiklol rezultatai

Metq uZduotys (toliau
* uiduotys) Siektini rezultatai

Rezultatq vertinirno
rodikliai (kuriais

vadovaqiantis
vertinama, ar

nustatytos uZduotys
iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq rodikliai

l. l.Stebdti ir vertinti
mokytojq veikl4
(pamokos, renginiai,
projektai).

Ger6ja gabiq ir
mokymosi sunkumq
turindiq mokiniq
i(si)traukimas ! veiklas
pamokoje, u2tikrinama
asmenybes flgtis.

l. 60 procentq
mokytojq
diferencijuoja ir
individualizuoja
pamohl ir namq
darbq u2duotis.
2. Veiksmingiau
organizuoja namq
darbq skTrimn
griZtam4jiry5i ir
namq darbq
vertinim4 beijq
optimizavimq.

I5 direktoriaus stebctg 58 pamokq irjam
inicijuojant 29 stebetq pamokq bei
neformaliojo Svietimo renginiq, mokinirl ir
t€vq apklausq:
r Gabiq mokiniq geb6jimai panaudojami
sunkumq turin(iq mokiniq konsultavimui
{E7a/o);
r Mokytojai pamokos metu mokiniams
skiria skirtingas uiduotis {62r/"}:
o Nam{ darbq uiduotys
diferencijuojamos ir individualizuojamos
pagal turini, temp4, mok;,moli
pasiekimus, paai5kinamas namq darb4
tikslingumas (57%);
. [rtegruotos parnokos malina namg
darbq krovi(80%);
r Vertinimas padeda mokiniui mokytis ir
brgsti kaip asmenybei (897d;
o Vertinarna moklnio palang4 atliktas
darbas, o ne yien isisavintos linios (64Yo).

l.Z.Skatinti, kad
ugdymo procesas
b[q atviras,
interaktvl,us,
kontekstualus ir
aktualus.

Gereja mokymosi
motyvacij4 dideja
mokiniq savirai3kus
dalyvavimas
gimnatoje, ugdomas
kritinis rnqstymas,
stebimas saviyaldus
mokyrnasis. Per m. m.
l-3 pamokos vedamos
netradicineje aplinkoje
(teatras, muziejus,
i5vyka, susitikimai ir
kr.).

l. I00 procentq
mokytojq per m.m.
veda pamokas,
renginius
netradicin€je
aplinkoje.
2. l@procentrl
mokytojq naudoja
vidualiq mok;,rnosi
aplink4.
3. 55 procentai
mokiniq teigia, kad
inovatyviis
mokyrnosi metodai
skatina motyvacijq.
4. frengtos 2
skaitmenines
edukacines aplinkos
(Ia foje ir
gimnaziios
muziejuje)

l. Yisi mokytojai per mokslo metus ved6
pamokas ir renginius bent l-2 kartus
netradicinej€ aplinkoje (TAMO dienynas).
2. Visi mokytojai naudoja virnraliq
mokymosi aplink+ (e-mokykla,,,Ugdymo
sodas*, egzaminatorius.lt, eTwinning,
e.test) (siebetos pamokos, mokinirl
apklausa).

3. Dauguma (apie 6lYo) mokiniq teigi4
kad inovatyv[s mokymosi metodai ne tik
skatina motyvacijq bet ir ugdo mok€jimo
mokytis kompeiencijq.
4. [rengta skaitmenin6 edukacin6 aplinka
I a foji (interaktyvus ekranas) ir baigiamas
skaitmenizuoti gimnazijos muziejus
(sudaryta darbo grup6, laim€tas projektas

,,Samsung Mokykla ateiliai", pasira5yta
bendradarbiavimo sutartis su LIMIS"
skaitmeninama muziejine medtiaga, i
veiklas ltraukti mokiniai ir kt.).

l.3.Stiprinti
lmogiSkuosius
i$teklius, kurti
palankias s4lygas
lyderystes
kompetencijq
ugdymui(si).

Uttikrinas tinkamas
mokytoj q molq.rnasis ir
dalijimasis petirtimi
plOtojant didaktines
kompetencijas.

Organizuotos
mokytojq
pasidalytosios
lyderystes (i5
seminarq, savo
praktini4 veiklq)
idejq popietes,
susitikimai,

DireLtoriui inicijavus, kiekvienoje dalykq
metodinOje grupeje pasidalina padrtimi i$
savo praktin€s veiklos, seminarq ir kt.
sekmingq veiklq:
r Lietuvirl kalbos metodineje grupeje:
r,.Argumentavimo didaktika",
2018-03-15, protokolo Nr. 2;



,,Selcnes istorijos"
(bent po I priemong
kiekvienos dalykq
metodines $upes)

r Socialinir{ mokslq metodincje grupeje:
r,,Savanorystds skatinimas mokyklos
bendruomeneje",
2018-09-09, protokolo Nr. 2;
. ,.Seirna * pagrindin€ socialin€
institucija ir pirminio visuomeninio
gyvenimo lqstel6", 201t-ll -13, protokolo
Nr.3;
3. Gamtos mokslq metodineje grupeje :

r ,,Geroji patirtis, kaip ralyti Brandos
darb4", 2018-06-l l, protokolo Nr. l0;
r lntegruot* pamokq patirris, Z0l B-09-
21, protokolo Nr.2,
r 3D klases panaudojimo galimybes.
Praktinis rrtsidmimas gamtos mokshl
mokytojams, 2018-l?-14, protokolo Nr. 5
4. Techuologijq, kiino kult[ros ir menq
metodinBje grupeje:
o,,Audioviaraliniq medijq rastingumas:
k[rybiniq gebejimq ugdymas..,
20 I 8- l0- 12, prorokolo Nr. 2,
5. Kuratoriq metodineje grupeje :

r ,,Super klases aukletojas.., 2018{4-24,
protokolo Nr. 2;
r ,,Klas€s vadovas - asmenybes ir
bendruomenOs ugdytojas.., 201 8-1 l -20,
protokolo Nr. 4;
6" Utsienio kalbq metodineje grupeje:
o,,Skaitmeninioftompiuterinio)
ra5tingumo programa", 20 18-06-06,
protokolo, Nr. 6
r ,,Kritinio m4stymo ir TOCfe metodai
Svietime", 20lE-0E-30, protokolo Nr. 8;
.,,KurybiSkumuipalankiosmokyklos
kult[ros kiirimos",
2018-09-l l, protokolo Nr. 9;
r ,,Lietuvos istorija angl4 kalba
pamokose: praeitis ir dabafiis",
2018-10-l l, protokolo Nr. I 1;

r Tarptautinio mokyklq strateginiq
parmerysii g projekto,,PIRMYN su
robotika" partneriq susitikimo Frozinones
mieste, Italijoje, patinis, 2018-1 l -07,
protokolo Nr. 12

. Tarptautinio mokyklq strateginirl
partnerys0ir; projekto,,PEARLS" parkreriq
susitikimo Romcje, Italijoje, patirtis, 20 1 8-
I l-27, protokolo Nr. 13

r ,,Vertinimas, kaip kalbos mokymos(si)
priemon6", 2018-12-12, protokolo Nr. 14.

7. TiksliqjU mokslq metodineje grup€je:
r Tarptautinio mokyklq strateginiq
partnerys{iq proj ekto,,PEARLS"
partneriq susitikimo Italijoje gerosios
pafirties sklaida. Matematikos ir
informaciniq technologijq pamokrl



integracij a. Mokiniq menf oryste
gimnazijoje. 20 I E-02-08, protokolo Nr.3

l.4.uztilainti
gimnazijos irangos ir
priemoniq dalini
atnaujinim4 gautomis
leSomis ul
gimnazijos teikiamas
papildomas
paslaugas.

30000-50000 eury
ugdymui pritaikytoms
erdvems irengti,
sudarytos sqlygos
gabiq vaikq
ugdymui(si),
dialogiSkas ir
tyrinejantis ugdymasis.

lV ketvirtyje
irengta
gamtamoksline
laboratorija irlar
rrlsisnis 16llq
laboratorija.

Gamtamok$lin6 laboratorija dalinai (d6l
uZsitgsusiq procedEntr) irengta:
vandentiekis, kanalizacij4 stikfines sienos,
atliki vielieji pirkimai, laukiama
laboratorines irangos.

l.5.Uitilainti
kokybiSkq gimnazijos
vidaus
administravim4 ir
veiklos efektyvinim4.

I L lgytosnaujos
lvadovo profesin€s

lkompetencijos ir
lpritaikytos gi mnazijos

lveikloje.
2. Padidintas

gimnazijos vidaus
procesq efektyvumas.

l. Vadovas

igrvendino ne
maZiau kaip I
priemonE,
pritaikydamas
seminaruose,
konferencijose ar
vizitq kitose

istaigose ar
organizacijose
metu igytas ,inias
ar patirti.
2. fryvendinta

ne maZiau kaip I
priemond,
optimizuojant
gimnazijos vidaus
procesus (pvz.
dokumentq
valdymo sistema
,,Kontora"),

l. Pasidalinta igyromis Ziniomis
seminaruose ir projekto patirtimi:
r Biudtetiniq lstaigq da6uotojq,
dirbantiq pagal darbo sutartis, kasmetinis
veiklos vertinimas.
e Nadasis Darbo kodEksas. 17
tvark{darbo teises normq.
r Etatinis mokytoiq darbo apmokdjimas
(daugkartiniai bendri ir individual0s
pokalbiai).
r Mokyklcs veiklos isivertinimas
(patangos matavimas ir vielinimas)
r Tarptautinio mokyklq strateginiq
partnerysdiq projeho ,,PIRMYN su
robotikau' partneriq susitikimo Frozinon€s
mieste, Italijoje, patirties sklaida.
2. Optimizuojant gimnaeijos vidaus
procesus, idiegta ir isisavinta dokumentq
valdymo sistema,,Kontora"

&r iI dalies dOl numa buvo
UiduoEs PrieZastys, rizikos

2.1

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

3. Utduofys ar veiklos, kurios rebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
buvo atlikta veiklos rezultatams

Uiduotys I veiklos Poveikis Svietimo istaieos veiklai
3" l.UZtikrintas sklandus
mokytojq etatinio darbo
u2mokesdio sistemos diegimas.

L Pagal naujas metodikas ir reikalavimus parengti ir
patvirtinti visq gimnazijoje dirband.iq mokytojq pareigybiq
apralymai (Direktoriaus 2018-09-03 fsalqrmas Nr. V-55),
darbuotojai supaZindinti pasiraSytinai.
2. Parengla Darbo apmokejimo tvarka (Direktoriaus 2018-
09-03 isakymas Nr. V-53), darbuotojai supalindinti
pasiraSytinai.
3. Papildyos Darbo tvarkos taisykles (Direktoriaus 20i8-
10-15 isakymas Nr. V-62).
4. Pakoreguotos biitinosios darbo sglygos sutartyse (2018-
09-03).



5. Racionaliai panaudotos ptokinio--trepSetio lesor
maksimaliai i$naudoti etatai.

3.2. Uftikdntes Asmens
duomenq apsaugos reglamento
reikalavimq laikymasis.

l. Supazindinta gimnazijos bendruomenJ su pasGitusiats
reikalavimais asmens duornenq srityje.
2. Atnaujinti vidaus teises aktai asmens duomenq apsaugos
klausimais.
3, Paskirtas darbuotojas, kuris atliks asmens duomen4
apsaugos pareig0no fuirkcij as.

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nusta[rtos
-v,

Pasielci rezultatai
irjq rodikliai

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU YYI(DAI\IT UZDUOTIS ISIYERTINIMAS IR

KOMPETENCIJI' TOBULINIMAS

5.

Direli:tors
(Svietimo istaigos uaAovo pareigo$

Regina Drfisiene
(vardas ir pavarde)

2019-01-18
(data)

l,{
s

r1)

trr! or?y
(dstai

IV SKYRIUS
YERTINIMO PAGRINDIMAS IR SI TLYMAI

7. fvertinimas, jo pagrindimas ir sinlymai: S
*t0 lrr,.xt.irii$ r ffrrnich\',*r, SX , . \srLEr \\Ld. iS*{f,t

(tfiokyklojb - moftyklos tarybos

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos
savivaldos institucijos igaliotas asmuo

ulduotis

UZduodiq ivykdymo apra3ymas Patymimas atitinkamas
lanselis

5'1. ulduotys ivykdytos ir vi{ljo kai kuriuos sutarrus yertinimo rodililius Labai serai E
5.2. Utduotys iI esm6s ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai 

l*yJ
5.3. Ivyk4ytos tik kai kurios uzduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai fl
5.4. Uiduotys neivykdytos pagal sutartus vertinirno rodiklius Nepatenkinamai fI

(vardas ir pavard€)

/ darbuotojq atstovavimq igyvendinantis asmuo



8. fvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:

'# &/'or,r,it
(vardas ir pavardO)

pareigos)

,?4
Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas *,/*o/ur?., y',.?-r4-l

-

IV SKYRIUS
KITV METV VETKLOS UZOUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

zsD'o) "-oa
(data)

9. Kitq metq ulduotys
(nustatomos ne maZiau 3 irne 5

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinirno rodikliai
(kuriais vadovaujantis vertinama,

ar nustatytos uZduotys
iwkdvtos)

9.1. Skatinti mokiniq
atsakomybg.

1. Vykdomi mokiniq paZangos
apraSo susitarimai, mokiniai
sistemingai analizuoja savo
rezultatus, vykdomi individualus
pokalbiai del lankomumo ir
paiangumo.
2. Atliekamas tyrimas,,Mokiniq
mokymosi kokyb€".

I. Praleistq be prieZasties
pamokq skaidius sumaiintas
berrt2o/o.

2. IQES online platformoje
atliktas tyrimas ,,Mokiniq
mokymosi kokybd", kurio
duomenimis atsakomybe
padidejusi +0,1 (4 balq
sistemoje).

9.2.Tapti STEAM tinklo
mokykla

f gyvendinti STEAM veiksmq
planq (parengtas)

1. Pasidalinta I kart4 patirtimi
bendradarbiaujant tinklo viduj e.

2. Pagal galimybg pasikviesti
STEAM tinklo mokyklq atstovai

isavo gimnazijos I rengini.
3. Dalyvauta STEAM tinklo
mokyklq susitikimuose.
4. Sudarytos s4lygos
mokytojams dalyvauti STEAM
kompetencijq tobulinirno
renginiuose.

9. 3.Pletoti gimnazij os
savivaldos institucij q
veiklq itraukiantjas i
pokyeiq inicijavim4

Gimnazij os savivalda inicij uoj a
bent vien4 gimnazijos veiklq ar
veiklos tobulinimq per metus

1. Gimnazijos tarybos nariai
bent kartq per metus stebi
pasirinkq dalykq pamokas,
pateikia si[lymus.
2. Kart4 per trimestr4
organizuojami administracijos
susitikimai su Mokiniu



parlamentu del gimnazijos
veiklos kokybes tobulinimo.

9.4. Vadovo asmenines
lyderystes rai5ka

Aktyvaus isitraukimo i
savivaldyb6s lygmens veiklas
augimas

l. Dalyvauta ne ma.2iau kaip
vienoje savivaldybes lygmens
darbo grupeje, komisijoje, kitoje
formal izuotoj e veikloj e.

2. Ne maiiau kaip vienq kart4
dalintasi gimnazijos vadybos
patirtimi savivaldybeje ar Salyje.

10. Rizik, kuriai esant nustatytos ulduotys gali bfiti neivykdytos (aplinkyb0s, kurios gali tur6ti
neigiamos itakos ivykdyti Sias ulduotis)

suderinus su Svietimo istaigos vadovu

g*il 1;uto ,*ry,.p fu@si,am@

Susipaiinau.
fr iraibio,e

iryigosl.

/1
.- /

*&fu'oo iltitnrr"
"lvardas ir pavarde)

7p1) -o7-a4---(ffi-
:

. 1,,,i

:

$ofi*osoi

pareigas iryvendinaidios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
paugos)

10.1. Nedarbingumas ir kiti veiksniai, turi iems i5tekliams.
10.2.
10.3.

(vardas ir pavard€)


