
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro 2018 m. gruodZio 5 d.

Reikalavimq Svietimo istaigos (i5skyrus
auk5tqj4 mokykl4) vadovo merq veiklos
ataskaitai
priedas

(Pavyzdind Svietimo istaigos (i5skyrus auk5t4i4 mokykl4) vadovo metq veiklos ataskaitos
forma)

Pasvalio Petro VileiSio gimnazija

(Svietimo istaigos pavadinimas)

Viktoras Rim5a
(Svietimo istaigos vadovo vardas ir pavarde)
METU VEIKLOS ATASKAITA

obtp-0&_t+ /r!. Pvt-33
2020-02-25 Nr.

(data)

Pasvalys
(sudarymo vieta)

I SI{YRIUS
STRATEGINIO PTANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

(Trumpaiaptariamos5vietimo|staigosstrateginioplanoiristaigos-etinio
pateikiami svariausi re )ltatai bei rodikliai)pate rktami svariausi r ezultatai bei ro dikliai)

Gimnazija igyvendindama strateginl plan4 ir meting veiklos program4 20I9m. vykde 3
programas.

i. Ugdymo turinio igyvendinimo programos tikslas-kokybi5ko visuminio ugdymo
organrzavimas , siekiant kiekvieno mokinio paZangos.

Pagal palyginimams naudojamE standartizuot4 apibendrint4 rodikli (vidutinis VBE balq

skaidius, tenkantis L gimnazljos abiturientui, plius vidutinis mokiniq gautas VBE balu skaidius)

daugumos mokomqiq dalykq rezultatai geresni negu salies vidurkiai.

.Gimnazijos mokiniq PUPP vidutinis ivertinimas aukStesnis uZ Salies vidurki.

2. Zmogilktgq i5tekliq tobulinimo programos tikslas - bendruomenes kompetencijq ugdymq
orientuoti i mokym4si ir veikim4 komandomis.

Parengta , patvirtinta ir pradeta lgyvendinti nauja mokytojq veiklos lsivertinimo tvarka.
Sukurtos ir igyvendintos 7 kvalifikacijos programos.

3' Ugdlnno aplinkos tobulinimo programos tikslas- kurti aplinkas skatinandias efektyr.q ugdymq
(si) ir motyvacij4.

I5 esmes atnaujinta gimnazijos aktq sale. frengtos naujos uldymosi aplinkos- technologijq ir
inZinieriniq technologrjq kabinetai, iSmaniuoiu ekranu aprupintas etikos kabinetas. Sudarlia

gimnazijos edukacinitl erdviq pletros grupe sistemingai p.rZiuii aplinkas, analizuoja jq naudojim4
teikia pasitlymus.



II SICYRIUS
METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

. Pagrindiniai pra6.iusiq metu veiklos rezr Itatai

Mefq uZduotys
(toliau - uZduotys) Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdl'tos)

Pasiekti rczultatar
ir jq rodikliai

l.l.UZtikrinti
kokybi5k4 ir
efektyvtl mokyklos
veiklos valdym4

1. Mokyklos
bendruomenes
susitarimas del
tolimesnes
mokyklos veiklos
prioritetq ir tikslq.

2. Mokyklos veikl4
reglamentuojantys
dokumentai
atitinka
galiojandius teises
aktq reikalavimus

1.Iki 2019 m. gruodZio 31 d.
pareng[a201]-2019 m
strateginio plano ataskaita..

2.Iki2019 m. rugsejo 1 d.
atnaujinti mokyklos veiklos
dokumentai, susijg su
Mokytojq etatinio darbo
apmokejimo ivedimu ir kitq
teises aktq,
reglamentuojandiil
mokyklos veikl4,
pakeitimais.

1.Atl ikta2017-
2019 m
strateginio plano
analize- sudetine
jau patvirtinto
naujo 2020-
2022m.
strateginio plano
dalis.

ZParengfair
patvirtinta
mokytojrl darbo
krDviq sandara,
atnaujinta darbo
apmokejimo
sistema.

1.2. Sudaryti s4lygas
ugdymo kokybes
gerinimui.

1. UZtikrinama
mokymosi pagalba

ivairirl gebejimq
mokiniams,
siekiant kiekvieno
mokinio lgties.

2. Vykdoma

Dalyvaujama NMPP

2. Parengta mokiniu I ir II

l.Daugumos

mokomqjq dalykri

VBE rezultatai

geresni negu

Salies vidurkiai.

.Gimnazijos
mokiniq PUPP

vidutinis
ivertinimas

auk5tesnis uZ
Salies vidurki.

2.Parengla analize



individualios
mokiniq paZangos
stebdsena.

3. Dalyvaujama
tarptautiniuose ir
nacionaliniuose
projektuose.

pusmecio mokymosi
pasiekimq analize ir
numatytos priemones
mokiniq pasiekimrl
serinimui.

3. Vykdomas 1 tarptautinis
proj ektas, dalyv aujama 2
nacionaliniuose/savivaldvbe
s projektuose.

svarstoma
metodinese
gru-pdse,
metodineje ir
Mokytojq
tarybose,
nurnatytos
priemonds
mokiniq
pasiekimq
gerinimui.

3.Vykdomas
tarptautinis
projektas,
Nordplus
PICEDU,
dal5rvauta 9
naconaliniuose ir
savivaldybes
projektuose.

1.3. Uztikrinti darbo
su gabiais mokiniais
pletr4

Parengti ir
igyvendinti veiklq,
skirfq gabiems
mokiniams, plan4

T .Grmnazlja or ganizuoja 2
regioninius matematikos ir
informatikos konkursus.

2.Gimnazijos metodines
grllpes suorganizuos 7
renginius gabierns
mokiniams.

l.Gimnazija
organizavo prof.
B.Grigelionio
matematikos ir
AukStaitijos
regiono
dr.J.Kazicko
informaciniq
technologijq
konkursus.

2.Mokykliniai
olimpiadq turai,
KINGS,BEBRO,
PANGEA, anglq
k. oratorystes,
rusq k. dainq ir kt.
konkursai.

1.4. . Skatinti
bendradarbiavim4
su tevais, siekiant
individualios
mokinio paZangos

l.Sistemingai
organizuojami tevq
susirinkimai, kitos
tei,'q informavimo
formos
2.Tevai ltraukti !
mokyklos renginiq
organizavim1

1.|vyko 2 tety susirinkimai.

2.Tevai dalyvavo 2 darbo
grupese..

i.[vyko 2 atvrry
dury dienos(jq
mefu ir tevq
susirinkimai).

2.Suorganizuoti
bendruomenes
mokymai: tevq
grupe STEP.
Vyko tevrl klubo
veikla.

1.5. Dalyvauti
Pasvalio rajono

Mokyklos
bendruomene

5 proc. mokytojq igyvendins
numatltas veiklas ir pateiks



savivaldybes
projekto ,,Lyderiq
laikas 3"
inicijuojamtl pokydiq
igwendinime.

aktyviai dalyvaus
pokydiq projekte.

pasi[lymq.

uotys' nelvykdytos ar ivykdytos i5 dalies d6l numatvtu r iziku ( iei rokirr h
UZduotys PrieZastys. rizikos

2.1. Bendradarbiavimas su tevais, siekiaru
individualios mokinio paZangos, nebuvo
sistemingas ir visqapimantis
2.2.Mokymosi pasiekimq analize ir
numatomos priemones kol kas Lenkliai
neitakoj a mokiniq pasiekimq, pamokq
lankomumo rodikliq.
2.3.Dalyvavimas projekte,,Lyderiq ikas
3" 2019m. malai itakojo pokydius
gimnazijoje.
1 A
L . 1 -

2.5 .

l;,,Y11".."^1{:..T llfi,"l:.kurios nepqvo. planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos

4. Pako veiklos uZduo iei toki buvo) ir rezultatai

III SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATV VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

kdaItat

rldoma, iei buvo atl ikta l d svanu lstat veiklos rezultatams
UZduotys / veiklos

3.1
Pove ik is  Xv ie f imn iq fq icnc  - ,o iL l

J . 2 .

*J . + .
35

Siektini rezultatai

RezultatLl vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotvs iv

Pasiekti rczultatai
ir jq rodikliai

reLutaa nt  uZduot is  i s iver f in rmn

UZduodiq lvykdymo apraSymas

:' t ' uzouotys lvykdytos ir vir5ijo kai kurir.ros sutartus vertinimo rodiklir-rs
S.Z. UZ,tro,yr iS.
5.3. Iuykdytor ,ik kui ku.ior uZ,lr-,ory, pu
5.4. UZduotys nelvykdytos pagal r.,turtu,

PaZ)..rnimas a
lange

tinkamas
S

Labai gera !

Gera !
PatenkinamaK

Nepatenkinamai n

5. Pasiekt td



kurias nordt

(ivietimo f staigos vadovo pareigos) (paraias) (data)(r ardas ir pavarde)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

Ga1rrtinisme|q,v,eik1osataskaitosir,ertinimas%



V SKYRIUS

maZesnis uZ isiskolinim4 2020 m. sausio 1 d.

apibendrintq rezultatq palyginimas su Salies ii
rajono mokyklq rezultatq vidurkiu (atitikimas
Salies vidurkiui).
2.5 . sumaZinti skaidi

mokiniais) skaidius - 7.

1. 30 proc. gimnazistq itraukti i STEAM
veiklas.

uZduotys gali
Sias uZduotis)

ildoma suderinus su Svietimo istaigos vadow

KITU METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

Kitq metq uZduotys
nustatomos ne maLiau kaip 3 ir ne dau 5 uZduotvs

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatfios

uZduotvs iwkd
1.ki2020 m.balandZio 1 d. atnauiinta
darbuotojq apmokej imo sistema,
2.1ki2020 m. birZelio 1d.
patvirtinti Gimnazijos vidaus darbo taisvkliu
pakeitimai.
3. fgyvendinti kontroliuojandiq ir prieZi[r4
vykdandiq institucijq rekomendaciias
4. Finansinis isiskolinimas202l m. sausio 1 d.

1. 30 proc. mokytojq igyvendina g..orios
patirties sklaida
2. Visose metodines grupese analizuoiamas/
refl ektuoj amas mokyklos pokydio prol.kto
igyvendinimas
3. Priimti susitarimai del pokydio projekto
tqstinumo
1. Bendrq veiklq su socialiniais partneriais
(konkursai, olimpiados, susitikimai su

2 Vidaus isivertinimo kokybes rodikliu:
,,Veikimas ka.rtu" ivertis - ne maZesnis nesu
2 ,6 .
,,Perspektyva ir bendruomenes susitarimai.,
[vertis - ne maZesnis kaip 2.8 .

2. 40 proc. gimnazistq dalyvaus olimpiadose,
konkursuose, varZybose .

10. Rizika, kuriai esant nustatytos
nefykdytos(aplinkybds, kurios gali turdti neigiamos ltakos fykdyti

1. Gimnazijos mokinirl brandos .gru*i",I,-
PU,PP, tarptautiniq ir nacionaliniq patikrinimq

Siektini rezultatai

9,1. UZtikrinti
efektyvq gimnazijos
valdym4.

L Gimnazijos veikl4
regiamentuojantys
dokumentai atitinka
galioj andius teises aktq
reikalavimus
2. Gimnazijos fi nansines
padeties gerinimas

9.2. Gerinti mokiniu
pasiekimus pagal
vaiko individualios
palangos stebejimo
rodiklius

Mokiniq kompetencijq
pagal jq poreikius ir
gebejimus ugdymas.

9.3. UZtikrinti
Lyderiq laikas 3"
projekto mokyklines
komandos veiklq
igyvendinim4

Suaktyvejusi mokytojq
metodine veikla ir
sistemingai pletojama
mokytoj r1 bendradarbyste

9.4.
Bendradarbiavimo su
tevais ir socialiniais
partneriais pletra

l.Palaikomi ir kuriami
bendradarbiavimu
pagristi ry5iai su mokslo,
meno ir kultfros
istaigomis
2.Gimnaz4os
bendruomenes nariai
puoseleja susitarimq
kultura ir vertina

9.5. Plesti darbo su
gabiais mokiniais
galimybes

LMokiniai itraukiami i
STEAM veiklas
gimnazijoje.

eji faktoriai (laikinas nedarbi

biiti




