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Pasvalys

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

I tikslas SIEKTI KOKYBISKO DIALOGU
MOKINIO

GRISTO UGDYMO(SI) IR INDIVIDUALIOS
PAZANGOS.

UZdavinys Rezultatas
1. Tobulinti
pamokos vadyb4.

Standartizuotq testr; pagrindinio ugdymo pasiekimrl patikrinimo,
valstybiniq brandos egzaminq rezultatat i5analizuoti metodinese grupese,
Metodineje taryboje ir Mokytojq taryboje bei pateikti pasillymai ugdymui
tobulinti. Su rezultatais supaZindintas Tevq komitetas ir informacija apie
mokiniq pasiekimus patalpinta Gimnazijos internetiniame puslapyje.

Sudarant Gimnazijos 2019-2020 m. m. pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programq ugdymo plan4 atsiZvelgta i pateiktus pasillymus.
Kiekvienais mokslo metais atnaujinamas ugdymo planas, kuriame akcentuojami
pasirenkamieji dalykai ir dalykq moduliai bei neformaliojo ugdymo
programos. Jq pasilla svarstoma Metodineje taryboje. Parengtas naujas
integruotas gamtos mokslq modulis 5-6 klasiq mokiniams. Organizuojamos
konsultacij os ivairirl gebej imrl mokiniams.

Per metus administracija aplanke 40 mokytojq vestq pamok6 visos
pamokos aptartos su mokyojais. Stebetq pamokq rezultatai pristatyti
Mokytojq tarybos posedZiuose. Buvo anahzuoja;tna, kiek yra tikslingi
kfrrybiSki, aktyv[s, kriti5ki mokymo metodai, virtualios erdves pamokoje,
stebima, kaip sekasi adaptuotis naujai atvykusiems I Gimnazijq mokiniams.
Priimti sprendimai del mokiniq ugdymo kokybes gerinimo.

Moky'tojai tobulino dalykines ir bendr4sias kompetencijas stebedami
kolegq pamokas: vestos 23 kolega-kolegai pamokos, jose lankesi 28
mokytojai. 13 mokytojq vede integruotas pamokas, 10 organizavo integruotus
projektus, 22 mokytojai mokymus vede virtualioje ir kitose edukacinese
aplinkose (Gimnazijos muziejus, skaitykla, Kulturos pasas, biblioteka,
virtualios aplinkos ir kt.).

Ger4ja patirtimi rajone dalinosi 11 mokytojr; 2 skaite praneSimus kitq
rajonq mokytojams, pradiniq klasiq mokytojai ger4ja patirtimi pasidalino su
Kauno rajono pradiniq klasiq mokytojais, 3 mokytojai ger4ja patirtimi
pasidalino naudodami mokomqsias platformas, skaitmenini ugdymo turin!.

Pagalbos mokiniui specialistai savo ger4ja patirlimi dalinasi ir rajono
renginiuose. Specialioji pedagoge skaite pranesimus ir pristate metoding
priemonE ,,ZodLi,4 garsines analizes ir sintezes mokymas-garsai" Pasvalio ir
Pakruoj o raj onq specialiesiems pedago gams ir 1o gopedams.

Logopede pristate metodinE priemonq ,,ZodLi4 garsines analizes ir
sintezds mokymas - dvibalsiai" Pasvalio ir Pakruojo rajonrl specialiesiems
pedagogams ir logopedams.

Psichologe parenge kvalifikacing tobulinimo program4,,Ankstyvosios
intervencijos modelis ir S.M.A.R.T. vaiko gerovds rizikq vertinimo irankis" ir
pravede seminar4 Pasvalio rajono ugdymo istaigq Vaiko geroves komisiios



nanams.
Socialine pedagoge skaite prane5imus: ,,Socialine branda ir jos

vertinimas", ,,lJZimtumas-geriausia prevencija" (Pasvalio rajono socialiniq
pedago gq metodinej e grupej e).

Pasiekti geri rezultatai ivairiose rajono, Salies olimpiadose,
konkursuose ir III vieta tarptautiniame CASTIK konkurse.

Pasidalinta ger4ja patirtimi ugdant mokiniq ra5tingum4. su Kauno
raj ono pradiniq klasiq mokytoj ais.

2.Ugdtti mokiniq
atsakomybE uZ
savo elgesi ir
mokym4si.

SprendZiant lankomumo ir drausmes problemas atsiZvelgiama i
problem4 ir situacij6 taikomas komandinio darbo principas (Vaiko geroves
komisija, mokinys, dalyko mokyojas, klases vadovas ir tevai). SprendZiant
elgesio problemas, laikantis vieningq reikalavimr5 taikomos Gimnazijoje
priimtos mokiniq drausmines priemones. Mokiniams buvo skiriamos
socialiniq pedagogrl ir psichologo individualios konsultacijos, nesikeidiant
situacijai - psichologo grupines konsultacijos. Klasiq valandeliq metu buvo
kalbama aktualiais klausimais ugdant mokiniq atsakomybg ir formuojant
tinkamqelgesi.

Papildl'ti tvarkos apra5ai: ,,Gabiq ir talentingq mokiniq ugdymo ir
skatinimo tvarkos apra5as" ir ,,Mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo
tvarkos apraSas", palaikant JoniSkelio seniDnijos iniciatyv4 Gimnazija
dalyvauja konkurse ,,Vertiname jusq pastangas", kurio tikslas - skatinti
mokinius siekti auk5tesniq mokymosi rezultatq.

Gimnazijoje, teikiant mokiniams pagalb4 (ddl ligos, Gimnazijos
nelankymo del kitq prieZasdiq), organizuojamos trumpalaikes ir ilgalaikes
konsultacijos pagal sudarytQ tvarkara5ti. Nuo rugsejo menesio pradiniq klasiq
mokinams sudarytos s4lygos namq darbq ruo5os uZduotis atlikti Gimnazijoje,
penktos klases mokiniams veikia namq darbq klubas, kuriame namq darbus
atlikti padeda IV klases mokiniai.

Nuo 2019 metq rugsejo mdnesio pradetos [gyvendinti LIONS QUEST
programos, integruo.jant i klases vadovo veikla.

II tiKslas. PLETOTI GIMNAZIJOS KULTURA, GERINTI JOS IVAIZDI IR STIPRINTI
VERTYBINES NUOSTATAS, SIEKIANT GERESNIU GIMNAZIJOS BENDRUOMENES

SANTYKIU
UZdavinys Rezultatas

1. Efektyvinti
pedagogines,
psichologines ir
socialinds pagalbos
teikim4.

fvyko 22Yarko geroves komisijos (toliau - vGK) posedZiai. Inicijuoti
3 Mokytojq tarybos posedZiai del mokiniq elgesio ir lankomumo problemq.

Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais organizuota paLirrtine
diena,,Mes galim"

Palyginus 2017-2018 m. m. tr 2018-2019 m. m. metini lankomum4
pastebima, kad sumaZejo nepateisintq pamokrl skaidius 1 %.

Psichologo pagalba teikiama 23 mokiniams (mokiniq skaidius,
vadovauj antis Pedagogines psichologines tarnybos paZymomis) ir mokiniams,
vadovaujantis VGK nutarimais, turint drausmes paZymas.

vyko Pozityvios tevystes srEP mokymai tdvams (9 grupiniai
uZsiemimai).

2019 m. rugsejo-spalio men. pravesti vaikq ir paaugliq psichologinio
atsparumo programos ,,Friends Resilience" (dr. P. Barett, Australija) pilotiniai
mokymai (I etapas).

Individualios konsultacijos 190, is kuriq: 165 konsultacijos
mokiniams; 9 konsultacijos mokiniq tevams (globejams, r[pintojams); 5
konsultacijos mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams; 11
konsultacij q mokiniams, vadovauj antis VGK nutarimais.



Prevenciniai renginiai: s4moningumo didinimo menuo ,,Be patydiq";
edukacine iSvyka/susitikimas su Pasvalio Visuomenes sveikatos biuro
atstovais sveikatos ir lyti5kumo ugdymo klausimais, akcija,,GeguZd-menuo be
smurto prieS vaikus"; renginys ,,Pasauline diena be tabako", akcija ,,Obuolys
vietoj cigaretes", Tarptautine nerfikymo diena ,,Negai5k laiko skgsdamas
tabako dlmuose" , Pasaulind Tolerancijos diena ,,Mes visi tos padios saules
vaikai", ,,Kiekvienas skirlingas, kiekvienas reikalingas", ,,Draugo diena"
Pasvalio Mariaus Katili5kio vie5oj oj e bibliotekoj e.

Edukacine iSvyka/susitikimas su Lietuvos aklqiq ir silpnaregiq
s4jungos Pasvalio rajono filialo darbuotojais, piesinirl kurimo konkursas
,,l,alingiems iprodiams-NE", diena pries ,,AIDS", susitikimas su Pasvalio
bendruomenes policijos pareigDnais, prane5imus tevams skaite prevencinE
veikl4 vykdantys bendruomenes pareiglnai ir Vaiko teisiq apsaugos skyriaus
specialistai;

Psichologes ir socialines pedagoges iniciatyva atlikti 8 tyrimai, iSvados
ir rekomendacijos pristatytos Mokytojrl tarybos posedZiq metu. Atlikus 5-8, I,
II klasiq mokiniq apklaus4 ,,Smurto paplitimas gimnazijoje",2079 metais 90
% mokiniq j audiasi saugesni.

Gimnazija dalyvavo Pasvalio rajono savivaldybes projekte ,,Saugios
aplinkos mokykloje k[rimas II", psichologq paslaugos suteiktos I28
mokiniams, 39 mokltoiams ir individualios konsultaciios tevams.

2. Skatinti
lyderystq
Gimnazijos
bendruomeneje

Daugiau kaip 50 % Tevrl komiteto nariq kiekvieno mdnesio paskutini
trediadieni dalyvavo sprendZiant Gimnazijos problemas, teike sifilymus,
iniciatyvas.

Vyko mokymai tdvams: pozityvios tevystds STEP mokymai,
dalyvavimas Pasvalio rajono savivaldybes projekte ,,Saugios aplinkos
mokykloje kurimas II" (psichologq individualios ir grupines konsultacijos),
daugiau nei 50 % tevq dalyvavo Tevq dienoje (164 tevai).

lvyko apskritojo stalo diskusija ,,Bendravimo kulttra", kurioje
dalyvavo Mokiniq tarybos atstovai ir mokytojai. Jos metu pristaty'ti
klausimyno duomenys, aktyviai dalyvauta diskusijoje, pateikti pasitlymai
mokytojams, mokiniams.

Gimnazijos mokiniai dalyvavo diskusijoje ,,Mes ir medijos'o su
,,Darbo" redaktoriumi Viktoru Stanislovaidiu ir joniSkeliediais
tinklaraStininkais Justinu ir Loreta KaraliDnais.

[gyvendinti projektai Gimnazijoje:,,Sveikatiados maisto detektyvai",
,,Gyvenk sveikai sportuok linksmai", socializacijos projektas ,,prie
MaZupds", projektas ,,Jaunimas gah",tarptautinis projektas ,,Tyrejq naktis".

Vadovaujantis Kulturos paso koncepcija KultDros paso paslaugos buvo
teikiamos visiems Gimnazijos mokiniams (13 edukacinirl uzsiemimrf, ,,Siltos
Kalddos", ,,I5judink kitus", ,,Nepamir5k para5iuto", ,,sveikata visus metus,,,
,,Mano mokykla gali", ,,Sveikos gyvensenos skatinimas Pasvalio rajone" kartu
su Karate Kyokushin I DAN meistru Gintaru Kazilioniu, ,,Europos judumo
savaitd".

Jau antri metai sekmingai vykdomi projektai: IT pradiniq klasiq
mokiniams, ,,Lyderiq laikas 3", ,,Mokyklq apr[pinimas gamtos ir
technologiniq mokslq priemonemis", Pasvalio rajono savivaldybes projektas
,,Saugios aplinkos mokykloje k[rimas II" ,,Neformaliojo vaikq Svietimo
paslaugq p16tra" fizinio ugdymo pamokose, ,,pasitikejimas ir
bendradarbiavimas - psichines sveikatos pamatas".

Bendradarbiaujant su daugiafunkciais centrais organizuotas projektas
,,Siltos Kal6dos".



3. Stiprinti
ugdymo (si)
integralum4 ir
puoseleti savit4
Gimnazijos
kultur4.

Gimnazijos renginiuose dalyvavo visa Gimnazijos bendruomene,
JoniSkelio miesto bendruomene ir socialiniai partneriai.

Vyko tradicines gimnazijos Sventds: Kaziuko mugd, bfisimq pirmokq
Sventd, Simtadienis, ,,Abeceles" Sventd, Sporto Sventd, Paskutinis skambutis,
Svente ,,Gyvenk sveikai - sportuok linksmai", abiturientq Brandos atestatq
iteikimo Sventd, Rugsejo pirmosios Sventd, integruotas projektas ,,Eutopa
kube" skirtas Europos kalbq dienai pamineti, Adventine akcija ,,Gerumo
angelas", Kaledq karnavalas.

Organizuotos integruotos dienos, skirtos kDrybi5kumo ir integralumo
puoselejimui: integruota uZsienio kalbq diena ,,Kelione aplink pasauli per 4
valandas", gamtos, socialinirl mokslq ir matematikos integruota diena,

Ugdant pilieti5kum4 skatinant bendruomeni5kum4 ir patriotiSkumq
organizuotos pilietines ir kt. akcijos, valstybiniq Svendiq minejimai: Sausio 13-
osios Laisves gynejq dienos pilietine akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija",
pie5iniq, plakatq kurimas ,,Pasakoju Lietuv4", skirtas vasario 16-qiai pamineti,
pradiniq klasirl integruotas projektas ,,Mes lietuvaidiai - SaunDs vaikaidiai".

Organizuotos pilietines akcijos:,,Darom 2079*,,,Taikos gldbys", skirta
Tarptautinei vaikq gynimo dienai, ,,Kuriu jaukiq mokyklos aplinkq'', ,,6-asis
solidarumo bdgimas", ,,Apkabink med[", skirta Zemes dienai.

Bendravimui ir bendradarbiavimui su tevais, socialiniais partneriais
stiprinti organizuoti renginiai: Etnokultlros diena, skirta Lietuvos
Nepriklausomybes atklrimo dienai, Lietuvos vardo paminejimo ir knygne5iq
dienai pamineti, a5tuntas gamtos mokslq konkursas,,FizasBioChemis",
karjeros diena ,,Pagauk verslo idejq", ,,Pyragq diena", integruota diena ,,Mes
galim", begimas ,,Joni5kelio Karpiq dvaro takais".

GlaudZiai bendradarbiauta su JoniSkelio Su. Trejybes baLnydia:
Gimnazijos mokiniai ir mokytojai dalyvavo piligriminiame Lygyie ,,KryLir1
kalnas - Siluva".

Dalyvaujant ,,Jaunimas gali" projekte glaudZiai bendradarbiauta su
projekto koordinatoriais Arminu Vareika, Benu Madiulaidiu, Lina
BlaZevidilte, Ariogalos, AlsedZiq, Kamajq Antano Strazdo, Lentvario,
Miroslavo, Pandelio gimnazijomis, Kybartq Saules progimnazija, Auk5telkes
daugiafunkciu centru, Veliudionirl socializacijos centru, VSL,Socialine
iniciatyva".

Su Kauno arkivyskupijos jaunimo centru bendradarbiauta
orgamzuojant jaunimo susitikimq dienq,,Perkeidia vandenf', su LDK Vytenio
bendrosios paramos logistikos bataliono kariais paminint kovines veliavos
iteikimo 25-mety, su Kai5iadoriq Algirdo Brazausko grmnazija organizuojant
paZintinE IT ir mokslo pasiekimq ekskursij4 i Var5uv4.

GlaudZiai bendradarbiaujama su kitomis rajono mokyklomis: mokiniai
dalyvavo Pasvalio Petro VileiSio gimnazijoje organizuojant klrybines
dirbtuves,,Ateities inZinerijos",

Suorganizuotos bendros sportines varZybos su Pumpenq gtmnazija ir
JoniSkelio Igno Karpio Zemds ukio ir paslaugq mokykla.

III tikslas. PLETOTI IR TOBULINTI UGDYMUI(SI) PALANKIA, SAUGIA ESTETINE IR
INOVATYVIA APLINKA.

UZdavinvs Rezultatas
1. Atnaujinti
kompiuteriq
programinq [rangq
ir kitas mokymo
priemones.

Informaciniq technologijq kabinete modernizuoti 6 kompiuteriai. Vadoveliq
nupirkta uL2439 Eur. Gauta 180 vnt. ivairiqktrygq uZ259Eur.
Gamtos mokslai gavo priemoniq i5 projekto ,,Mokyklq aprlpinimas gamtos ir
technologiniq mokslq priemondmis".
Pradines klases gavo du padidintos rai5kos proiektorius uZ dalwavima



proiekte IKT pradiniame ugdyme.
2.Kurtr naujas
edukacines
aplinkas,
padedandias
veiksmingai siekti
ugdymo(si) tikslq.

Projekto ,,Joni5kelio miesto vie5osios infrastrukturos pl€tra" deka
rekonstruotas sporto aik5tynas - irengtas stadionas: futbolo aik5te (3704 m2))
su skaldos begimo takais ( 1 0 1 6 m' ) ir su Suoliaduobe, daugiafunkcine aik5tele
(krep5iniui ir tinkliniui) su dirbtine danga ir aptverimu, kurios plotas 518 m2.
Aptverta gimnazijos teritorija nuo gatvds ir kaimyniniq teritorijq. lrengti 24
suoliukai ir 8 Siuk5liadeZes. Teritorijos apSvietimui irengti 4 apSvietimo
stulpai.
Muziejuj e paruo5ta ekspozicij a, skirta Gimnazij os istorij ai.
Kapitaliai suremontuoti 31, 38 ir 42 mokomieji kabinetai. Atliktas Siaurines ir
pietines laiptines remontas. [rengtos stebejimo kameros IIi auk5te ir krep5inio
aik5teleie lauke.

II SKYRIUS
METV VEIKLOS UZUUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagridiniai pradjusiq metq veiklos rezultatai

UZduotys
Siektini

rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos

uZduotvs iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

9.1. UZtikrinti
kokybi5k4ir
efektyvq
Gimnazijos
veiklos
valdymq

Gimnazijos
bendruomends
susitarimas del
tolimesnds
Gimnazijos
veiklos prioritetrl
ir tikslq.
Gimnazijos veikl4
reglamentuojantys
dokumentai
atitinka
galiojandius teises
aktq reikalavimus.

Iki2019 m. rugsejo 1 d.
atnaujinti Gimnazijos
veiklos dokumentai, susijq
su Mokytojrl etatinio
darbo apmokejimo

ivedimu ir kitrl teises aktq,
reglamentuojandiq
Gimnazijos veikl4
pakeitimais.
Iki 2019 m. gruodZio 31 d.
parengta 2011-2019 m
strateginio plano ataskaita.

1. Mokytojq tarybos posedyje
2019-05-02 Nr. 7 suderintas
mokytojq pedagoginis darbo
kruvis.
2. Mokytojq tarybos posedyje
2019-05-23 Nr. 8 suderinta
atnauj inta mokytojrl darbo
kruvio sandara.
3. Parengtas Darbuotojq darbo
apmokejimo tvarkos apra5as ir
patvirtintas isakymu 20 1 9-08-3 0
MV-151. Apra5as suderintas su
Darbo taryba 20 19 -0 6 - 19
posedyje Nr. 8.
4. Patvirtinti pedagoginiq
pareigybiq ir pareigybiri
finansuojamq i5 savivaldybes
biudZeto koeficientai
(Direktoriaus 20 1 9-09-05
isakymas Nr. K-5).
5. Sudaryta darbo grupe
Gimnazij os strateginio plano
2020 -2022 metams rengimui,
(Direktoriau s 2019 -1 | -26

isakymas Nr. MV-223) ir
parengta 20171019 metq
strateginio plano ataskaita, kuri
pateikta Mokytoj q tarybos
posedyje 2019-12-31 Nr. 19

9.2.IJLtil<rinti Racionaliai Optimalus klasiu Gimnaziioie suformuota 1 8



veiksming4
biudZeto le5rl
naudojim4

komplektuojamos
klases. Tikslingai
paskirstytas
pedagoginiq
darbuotojq darbo
krDvis.

komplektq skaidius klasiq komplektq.
Administravimui ir ugdymo
planui le5q uZteko, tadiau del
didelio pagalbos mokiniui
specialistq etatq skaidiaus,
auk5tos mokytojq kvalifikacij os
ir mokymo namuose

isiskolinimas buvo 1 6829,3 4
Euro.
Gimnazija vir5ijo metin[
asignavima.

9.3. Sudaryti
sqlygas
ugdymo
kokybes
gerinimui.

UZtikrinama
mokymosi
pagalba ivairiq
gebejimq
mokiniams,
siekiant kiekvieno
mokinio ugties.
Vykdoma
individualios
mokiniq paZangos
stebdsena.

Dalyvaujama
tarptautiniuose ir
nacionaliniuose
projektuose

Dalyvaujama NMPP,
PUPP ir BE.
Parengta mokiniq I ir II
pusmedio mokymosi
pasiekimq anahze ir
numatytos priemonds
mokiniq pasiekimq
serinimui.

Vienas respublikinis
proj ektas t dalyv aujama 2
savivaldybes proj ektuose.

1. Gimnazija dalyvavo NMPP,
PUPP ir BE. Rezultatai
iSanalizuoti metodi nese grupdse,
Metodineje taryboje ir Mokytojq
tarybos posedZiuose ir pateikti
pasiulymai ugdymui tobulinti.
Su rezultatais supaZindinintas
Tevq komitetas ir informacija
apie mokiniq pasiekimus
patalpinta Gimnazijos
internetiniame puslapyj e.
2. Atlikta iSsami mokiniq I ir II
pusmedio mokymosi pasiekimq
anahzd ir rezultatq palyginimas
atliktas Mokytojq tarybos
posedyje (2019-02-04 Nr. 2)
pateiktos gaires rezultatams
gerinti.
Duomenis panaudoti rengiant
2019*2020 m. m. pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programq ugdymo plane.
3. Kartqper metus pildomos
mokytoj q S avianalizes formos,
kurios individualiai aptariamos
su gimnazijos vadovais.
4. Kart4per menesi pildomos
mokinio individualios paZangos
lenteles, kurios aptariamos
indinidualiai su mokiniu ir jo
tevais (globejais)
5 . 2019 -2020 m.m.mokytojq
pridetines vertes analize
Mokytojq tarybos posedyje
(2019-08-30 Nr.  15)
1 . Dalyvauta tarptautiniuos.e
projektuose:
,,Jaunimas gali"
,,Tyrejq naktis".
2. Vykdomi respublikiniai
proiektai:



IT pradiniq klasiq mokiniams
Mokyklq aprrlpinimas gamtos
technologiniq mokslq
priemonemis

,,Kult[ros pasas" 1-8, I-IV
klasiq mokiniams
,,Lyderiq laikas 3".
3. Savivaldybes projektai:
Vaikil vasaros socializacij os
projektas,,Prie MaZupes"
,,ISjudink kitus"
,,Pasitikejimas ir
bendradarbiavimas - psichines
sveikatos pamatas".
Sveikatinimo idej q konkursas
,,Judejimas - tai sveikata 3"
,,Atostogos : Sveikai, judriai,
linksmai"
,,Sportuojantys vaikai - sveika
ateitis"

lr

9.+.
Efektyvinti
saugios
Gimnazijos
puoselejim4.

UZtikrinamos
saugios, higienos
norlnas
atitinkandios
s4lygos
Gimnazijos
bendruomen,is
nariams.

Iki 2019 m. rugsejo 1 d.
suremontuoti 2 mokomieii
kabinetai.
Iki 2019 m. spalio 15 d.
uZbaigtas Gimnazijos
stadiono remontas.
Iki 2019 m. rugpjudio 15
d. suremontuotas I auk5to
koridorius ir pietine
laiptine.

1. Projekto,,Joni5kelio miesto
vie5o sio s infrastruktflros pldtra"
deka rekonstruotas sporto
aikStynas - irengtas stadionas:
futbolo aik5te (3704m2)) su
skaldos begimo takais (1016m')
ir su Suoliaduobe,
daugiafunkcine aik5tele
(krep5iniui ir tinkliniui) su
dirbtine danga ir aptverimu,
kurios plotas (578m').
Aptverta gimnazijos teritorij a
nuo gatvds ir kaimyniniq
teritorijq. lrengti 24 suoliukai ir
8 Siuk5liadeZes. Teritorijos
apSvietimui irengti 4 ap5vietimo
stulpai.
2.Muziqqe paruo5ta
ekspozicija, skirta Gimnazijos
istorijai
3. Kapitaliai suremontuoti 31,38
ir 42 mokomieji kabinetai.
4. Atliktas Siaurines ir pietines
laiptines remontas.
5.lrengtos stebejimo kameros III
aukSte ir krep5inio aik5teleje
lauke.
6. Sudaryta darbo grupe
kabinetq apLiir ai atlikti.
Kabinetq apZitros konkursas
atliktas vasario men. ([sakymas
2019 m. vasario 12 d.) Nr. MV-
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Gerai apLiir ai pasiruo 5e
pradiniq klasiq matematikos,
uZsienio kalbq mokyojai ir
pagalbos mokiniui specialistai.
Pasinaudojus mokiniq tevq ir
mokytoj q parama perdaZytos

1. Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui ir mokytoja baige
ilgalaikE Svietimo lyderystes
program4.
2. Grmnazijoje suburta 11
pedagogq komanda (17 %),
kurie su kolegomis dalijasi
patirtimi praktine patirtimi
taikant savivaldaus mokymosi
elementus.
4. Aktyviai dalyvauja
mokymuose,,Atsakomybds
mokyis ugdymas(is)
Pirmieji LL3 pokydio projekto
Zingsniai Pasvalio rajone"

5 proc. mokyojtl
igyvendins numatytas
veiklas ir pateiks
pasiIlymq.

Gimnazijos
bendruomene
aktyviai dalyvaus
pokydiq projekte.

9.5. Dalyvauti
Pasvalio
rajono
savivaldybes
projekto
,,Lyderirtr
laikas 3"
inicijuojamq
pokydiq

igyvendinime.

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPBTENCIJU TOBULINIMAS

5 rezul kdant uZduotis isivertinimas

UZduodiq ivykdymo apraSymas
PaZymimas atitinkamas

lanselis

5.1. UZduotys ivykdyos ir virsijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai n

5.2. UZduotys i3 esmes ir,ykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai n

5.3. [vykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinam uiV

5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nenatenkinamai n

tobulinti
6.1 .  S t nio ir veiklos planavimo.

6.2. Edukaciniu erdvr mo prosese.
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V SKYRIUS
EINAMUJU METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9. Kitq metq uiduotys

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais

vadovaujantis vertinama, ar nustatytos
uZduofys iwkdvtos)

9.1. UZtikrinti
kokybi5k4 ir efektyvq
gimnazijos veiklos
valdymq

1. SklandZiai ivykusi
gimnazij os reorganizacij a
2. Gimnazlios veikl4
reglarnentuoja:rtys
dokumentai atitinka
galioj andius teises aklq
reikalavimus.
3. Nera fiskalines
drausmds paZeidirnq

l. 2024 m. rugpjfrdio 3l d. igyvendintas
rcor ganizavimo s4lygq apra5as.
2.2020 m. rugsejo 1 d. atnaujinti
gininazij os veikl4 reglamentuoj antys
dokumentai.
3. {gyvendinti kontroliuojandiq ir prieZiur4
vykdandiq instituci j q rekomendacii as
4. Finansinis isiskolinimas202l m. sausio 1
d. butq maZesnis uZ [siskolinrmq2l2}m.
sausio 1 d.

9.2. Gerinti  mokiniq
pasiekimus pagal
mokinio individualios
paZangos stebe.jimo
rodiklius.

UZtikrinama mokymosi
pagalba ivairiq gebej imq
mokiniams, siekiant
kiekvieno mokinio Dsties.

1. 10 % 1*8, I-IV klasiq mokiniq pasieke
auk5tesnius rezultatus lyginant Ii pusmedio
rezultatus su I pusmedio rezultatais.
2.75 % mokiniq daro asmeninq paZang4
kaupia [rodymus pildydami mokinio
individualios paZangos stebejimo lapuose
regtrliariai j4 fiksuoja ir reflektuoja kas
menesi su klasiq vadovais nokytojais ir
tevais (globej ais, ru.pintoj ais).
3.2020 m. pagrindinio ugdymo pasiekimq
patikrinimo ir VBE rczultatai yra lygfis
Salies vidurkiui.
4. 5 % sumaZejEs praleistrl pamokq skaidius.
5. Ne maZiaug| %o abiturientq gavo brandos
atestatus.

9.3. Atnaujinti dali
Gimnazijos erdviq,
gerinti materialinp
bazg, siekiant gerinti

UZtikrinamos saugios,
higienos nornas
atitinkandios sqlygos
Gimnaziios

1.2020 m. rugsejo 1 d. suremontuoti 3
(trys) mokomieji kabinetai .
2.2020 m. rugpjudio 15 d. suremontuotas I
aukSto koridorius ir rytine laiotine.
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mokiniq ir mokytojq
darbo salysas

bendruomends nariams. 3. 2Q20 m. gruodZio 31 d. irengta edukacine
poilsio zona lauke.

9.4. Bendradarbiavimo
su tevais ir socialiniais
partn.eriais pletra.

Gimnazij os bendruomene
dalyvaus bendrose
veiklose vykdant
projektus

Projektuose ir integruotoje veikloje
dalyvaus 50 % mokytojq ir kitq pedagoginiq
darbr-rotojq.
Suorganizuotos 5 bendros veiklos.
Proj ektuose ir integruotoje veiklo.je
dalyvaus 10 % tevq (globejq rilpintojrf
daugiau kaip 2019 rn.
Suolsanizuotos 3 bendros veiklos.

9.5. U Ltlkrinti projekto
,,Lyderiq laikas 3"
mokyklines komandos
veiklq lgyvendinim4.

Suaktyvejusi mokyojq
metodine veikla ir
sistemingai pleto.i ama
moky,tojq bendradarbyste
Gimnazijos bendruomend
aktyviai dalyvauja
pokydiq projekte.

1. 15 % mokytojq igyvendins gerosios
patirlies sklaid4.
2. Visose metodinese grupese du kartus per
metus analizuoj amas/reflektuoj amas
Gimnazij os pokydio projekto igyvendinimas
3. Priimti susitarimai del pokydio proiekto
tqstinumo 60 % mokytojq igyvendins
numatytas veiklas ir pateiks pasiulymu.

l0.Rizika' kuriai esant nustatytos uZduotys gali biiti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
turdti neigiamos ltakos ivykdyti Sias uZduotis)

ildoma suderinus su Svietimo istai os vadovu
1S ii faktoriai

10.2.Teises kaita ar iu nebuvimas
10.3.Force ma arba Nepakankamas fi nansavimas


