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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

2017-2019 m. Strateginiame plane numatSrti trys strateginiai tikslai, kurie buvo igyvendinami 2017-

2019 metais planuojant meting veikl4:
l.Teikti kokybi5k4, veiksming4 ugdym4 bei modernq mokym4'
2. Gerinti ugdymo pagalbos mokiniui teikim4.
3. Stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo tradicijas ir kultiir4.
2019 metq veiklos planas buvo pagristas konkrediais gimnazijos veiklos, isivertinimo rezultatais, meq

veiklos prioritetais, uZdaviniais ir piiemonemis. I metinio veiklos plano igyvendinim4 itraukiau vis4

gimnazijos bendruomen 9. 2019 m. veiklos plano tikslas ,,Siekti mokiniq ugdymo(si) pasiekimq

iuZung*, veiksmingai taikant edukacines aplinkas, stiprinant mokiniq bendr4sias kompetencijas, jrl

"gavtiotril 
poreikiq paZinim4". veiklos planas buvo igyvendintas pagal uzdavinius.

1 uidavinys. Mokyti mokinius analizuoti savo individualiqpaiang1, isivertinti kompetencijas ir planuoti

tolimesnius ugdymosi tikslus, laiku gaunant pagalb4 ir gerinant ugdymo(si) pasiekimus'

Skatinau mokytojus suteikti mokiniams ii':,I te""-s kuo daugiau informacijos apie jq mokymosi

pasiekimus, galimas taikyti mokymo(si) strategijas'

igyvendinaJ2glg metq mokytojq tcvaiitit<aci.loi tobulinimo prioritetus kiekvienas mokytojas per metus

vidutinidkai dalyvavo pL S-e ailnas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (2018 m. - 6,03, 2019 m' -

4,75) Mokl,tojai tobulino savo kompetencijas savivaldaus.mokymo, individualios mokinio paZangos,

vertinimo, isivertinimo, mokinio puZittirno srityje, dalykines kompetencijas, susijusias su ugdymo

turinio kaita.
Analizavaustandartizuotq testq, nacionaliniq tyrimq, PUPP, MBE, VBE rezultatus. Mokiniq mokymosi

kokybe, lyginant su 201b m., neZymiai pagerejo, valstybiniq brandos egzam.inq -iSlaikymo 
vidurkis

gerejo: 2017 m. - 88,50 proc. 2018 m. - 79,67 pioc. 2019 m. - 93,75 proc' AtsiZvelgiant i pusmediq ir

metinius rezultatus buvo iveninta kiekvieno mokinio asmenind paLanga ir planuojamas tolesnis j-q

ugdymas, numatSrtos priemones mokiniq pasiekimq gerinimui: buvo tobulinama pedagogq kvalifikacija

,rlOant mokinio paLangq palaikandias mokinio 
- 
kompetencijas: mokdjimo- mokltis, isivertinimo,

pLini-o; priimti rp..riiir"i, kaip uZtikrinti mokiniq pamokq lankomum4, drausmq pamokose, kaip

,elyeq pui*tio, mokymuisi ir paLangai aptinfos formavimui; mokytojai pamokoje stiprino

aifllnciiuot4 mokym4(si), atsiZveigiant i -okiniq gebejimus, formulavo pamokos uZdavini su

diferencijuotais pl"ertinimo kriterijais; bwo koreguojama ir itvirtinama .mokiniq individualios

paZangos stebejimo ir fiksavimo sisterna, jos efektyvumas analizuotas Metodineje ir Mokytojq taryboje'

inicija:vau gimnazijos pedagogus tobulintl gimnazijosveiklos rodikli ,,Mokiniq-pasiekimai it paLanga'''

2019 metais aktyviau nei zors metais buvo"konsuituojami mokiniai. Tevai lzvelge gimnazijos stiprybes

mokant: matematikos, uzsienio kalbos, lietuviq kalbos ir literatiiros.

Skatinau 5-6 klases ii"tor,,iq kalbos ir matematikos mokytojus dalyvauti ,'Lyd9!u laikas 3o' (toliau -

LL3) pokvdio proiekte. pu1i. 115 Oro".) ,rrok tojU tek-in*ui itit uok" i Si Otoj"ktU' Pl"tojo tokttojq



profesines kompetencijas, nukreiptas i mokiniq atsakomybes mokytis ugdym4(si), taike strategijas,
igalinandias savivaldq mokym4si pamokoje, ugde atsaking4 mokiniq tarpusavio bendradarbiavim4,
stebejo j\paLang1 pamokoje. Pastebimi pokydiai mokytojq ir mokiniq mokymosi aplinkos, palankios
mokinio veiklai ir pai,angai siekti, kiirime.

2 uidavinys. Per gimnazijos veikl4, ivykius ir nuotykius stiprinti mokiniq bendr4sias kompetencijas,
skatinant bendrakur4 ir lyderystg.
Telkiau gimnazijos bendruomeng bendriems siekiams ig;,vendinti, skatinau mokiniq kUrybiSkum6
socialum4 ir pilieti5kum4. Buvo organizuojamos integruotos ugdomosios dienos ir veiklos refleksijos.
Dal)'vauta visose planuotose olimpiadose ir konkursuose. Aptarti jq rezultatai. Buvo rengiamos
individualios programos, konsultacijos, pagilintos mokiniq Zinios apie karjeros galimybes. Vyresniqjq
klasiq mokiniai lankesi,,.Auk5tqjq mokyklq mugeje 2019*, kur susipaZino su auk5tqjq mokyklq siekiais
ir tikslais, pirmosios ir antrosios pakopq studrjq programomis, pasirinkimo galimybemis ir priemimo
tvarka.
Skatinau bendruomenes nariq lyderystg gimnazijos veiklos srityse: gimnazijos aplinkos kiirimo, veiklos
kokybes isivertinimo, pagalbos mokiniui, rengiant ugdymo planus. Gimnazijos bendruomen6s narius
motyvavau organizuoti integruotas, neformaliojo ugdymo dienas. Renginiq metu buvo deleguojamos
atsakomybes, del kuriq susitare patys mokiniai, pedagogai.
Siekiau, kad visi mokiniai gautq lygiaverdiai paveikias mokymo priemones ir pagalb4 asmeniniams
gabumams ugdlti. Skatinau mokyojus palaikyti pozityvq bendravimo ir bendradarbiavimo rySi,
pastebeti kiekvieno mokinio pfrang4, padeti patirti sekmg, palaikyti gerus santykius, kurti toki4
atmosfer4 klaseje, kad kiekvienas pasitiketq savimi, sudaryti s4lygas mokiniams aktyviai, savivaldiiai ir
Siuolaiki5kai mokytis panaudojus isigytas IKT priemones, programing irang4.
Tam, kad mokiniai jaustq moralini, emocini pasitenkinim4, stengiausi, kad laiku bUq vie5inamos
mokiniq ir molgrtojq veiklos ir pasiekimai gimnazijos stenduose, interneto svetaineje, gimnazijos
laikra$diuose. Organizavau i5plestinius mokiniq susirinkimus, kuriq metu vie5ai padekojau mokiniams
ir jq pedagogams uZ ivairias veiklas ir pasiekimus.
N"traaiciniq ugdymo veiklq turinys buvo ivairiapusis (ekspedicijos, ivairiq poreikiq turindiq mokiniq

socialumo ,rgJy-ur kitose aplinkose, integruotos dienos ir renginiai, savivaldiis mokiniq projektiniai

darbai), atitiko mokiniq liikesdius, buvo ugdomos mokiniq bendrosios kompetencijos.

3 uidavinys. Stiprinti gimnazijos bendruomenes bendradarbiavim4, prasmingas veiklas, ry5ius su

kitomi s institucij omis, siekiant gimnazij os gyvenimo kokybOs.
Skatinau gimnazijos bendruomeng organizuoti veiklas, kuriose mokiniai turetq daugiau galimybiq

dalyvauti gi-n-i.jor bendruomenes gyvenime, veiklas, stiprinandias mokiniq savivertg ir supratim4.

nrruo org;oizuojlmi renginiai, isvykos, susitikimai. Kartu su Pasvalio socialiniq paslaugq centro

socialiniais darbuotojais luuo aplankytos Seimos, kuriq vaikai nelanko gimnazijos' turi elgesio,

paZangumo problemq", ieskota bendrq sprendimq. Inicijavau gimnazijos bendruomends narius dalyvauti

b,,rroiitegrucijos projekte ,,Psichologines pagatbos paslaugq teikimas", kurio metu lektoriai skaite

paskaitaf u.OO 
^ 

individualias ir g*pin"s konsultacijas mokiniams, tdvams, mokytojams.

Bendradarbiavau su pasvalio r. ruui*ldyb€s visuomenes sveikatos biuro specialistais ir skatinau

gimnazijos darbuotojus dalyvauti mokymuose ,'Bendrojo ugdymo mokyklq darluotojq gebejimq

iiruo-Jn", psichikos sveikatos srityje stiprinimas". Bendradarbiavau su Pasvalio policijos komisariato

pareigiinais, nuolat palaikiau rySius-su Paivalio rajono savivaldybes Svietimo istaigomis, buvo planuoti

ir igyvendinti bendri renginiai, konkursai, paskaitos, mokymai, skirti ne tik Va3kq gimnazijos

ugdfrirriu-r, bet ir visai Vaskq seniiinijos bendruomenei. Mokiniai mokesi bendryst6s, kiirybines

ai4sos, atsakomybes, patyre buvimo kartu, solidarumo dZiaugsm4. Bendradarbiavau su Salies ugdymo

lstaigomis. pristadiau Vui4 gimnazijo_s bendruomenes indeli patyriminio mokymo(si) srityje Klaipedos

miesio savivaldybes pedag6gams, Svedijos, Suomijos, Latvijos ir Estijos mokyklq vadovams'

Mokyklas partneres icvieeiau d4lyvauti gimnazijos organizuojamuose renginiuose' mokiniai ir

mokyojai vyko i Biq mokyklq r.nginiur. Statinau mokytojus skaityti praneiimus ,,Lyderiq laikas 3"

*okym"uor"-s"-irru*or", rajono metodiniuose renginiuose, kartu su mokiniais dalyvauti

konferencijose, organizuoti pamokas uZ mokyklos ribq. Bendradarbiauta su Pasvalio kra5to muziejumi'
pakruojo rajono U1B ,,Oolomitas", Kauno tlchnologijos universiteto PaneveZio technologijq ir verslo

fakultetu, Vilniaus edukologijos universitetu ir kt.
Skatinau gimnazijos bendniomeng akfviai dalyvauti prevenciniuose projektuose OLWEUS (OPKUS),

Zlplo draueai, stengiausi gimnaziioje sudaryti visiems mokiniams saugias ugdymosi sAlygas.
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II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZUUOTYS, RE,ZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai pra0jusig metg veiklos rezultatai

UZduotys
Siektini

reztltatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama. ar

nustatytos uZduotys
iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jg rodikliai

1. UZrikrinti
efektyvq
mokyklos
veiklos
valdym4.

. Mokyklos
bendruomenes
susitarimas del
tolimesnes
mokyklos veiklos
prioriteq ir tikslq.
. Mokyklos
veikl4
reglamentuojantys
dokumentai
atitinka
galiojandius teises
aktu reikalavimus.

o Iki 2019 m. rugsejo
1 d. atnaujinti
gimnazijos veiklos
dokumentai, susijg su
Mokytojq etatinio
darbo apmokejimo
ivedimu ir kitq teises
aktq,
reglamentuojandiq
mokyklos veikl4
pakeitimais.
o Iki 2019 m.
gruodZio 31 d.
parengta 2017-2019
m strateginio plano
ataskaita.
o InformacUa,
prane5imai, ataskaitos
ir kiti dokumentai
institucij oms pateikti
teises aktuose
nustat5rtais terminais.

Kartu su darbo grupemis atnaujinau 4
gimnazij os veikl4 reglamentuojandius
dokumentus:
1. ,,Del Pasvalio r. Va5kq gimnazijos
darbuotojq darbo apmokdj imo sistemos
apra5o papildymo ir naujos redakcijos
patvirtinimo* 2019 -09 -02 isak. Nr.V-205
2. ,,Del Pasvalio r. Va5kq gimnazijos
mokiniq lankomumo apskaitos ir nelankymo
prevencijos tvarkos apra5o patvirtinimo"
2019-08-30 isak. Nr. V-200
3. ,,Del Pasvalio r. Va5kq gimnazijos
mokymosi pagalbos teikimo organizuojant
konsultacijas tvarkos apraSo patvirtinimo"
2019-06-25 isak. Nr. V-191
4. ,,Del Pasvalio r. Va5kq gimnazijos vadovq,
mokytojq, pagalbos mokiniui specialistq
kvalifikacijos tobulinimo apra5o
patvirtinimo* 2019-06-25 isak. Nr. V-192
Parengiau du naujus tvarkos apra5us:
1. ,,Del Pasvalio r. VaSkq gimnazijos
ugdomosios veiklos stebesenos tvarkos
apra5o patvirtinimo* 20 19 -06-25 isak.
Nr. V-192
2. ,,Del nuotolinio darbo Pasvalio r. VaSkq
gimnazijoje tvarkos apra5o patvirtinimo"
2019-08-30 isak. Nr. V-i99
Kartu su darbo grupe parengiau 2017-2019
m. strateginio plano ataskait4. Pristadiau j4
2019-12-11 Mokl'tojq tarybos posedyje ir
20 19 -12-23 Gimnazijos tarybos posedyje.
Informacija, prane5imai, ataskaitos SVIS,
KELTO, NMVA NsA) NEMIS ir kiti
dokumentai institucijoms pateiktos teises
aktuose nustatSrtais terminais.



2. Sudaryti
s4lygas
ugdymo
kokybds
gerinimui.

o UZtikrinama
mokymosi
pagalba ivairiq
gebejimq
mokiniams,
siekiant kiekvieno
mokinio iigties.
o Vykdoma
individualios
mokiniq paZangos
stebesena.
o Dalyvaujama
nacionaliniuose ir
savivaldybes
projektuose.

o Dalyvaujama
NMPP, PUPP
o Parengta mokiniq I
ir II pusmedio
mokymosi pasiekimq
analizd ir numat5rtos
priemones mokiniq
pasiekimq gerinimui.
o Dalyvaujama 2
nacionaliniuose/saviva
ldybes projektuose.

1. Mokiniai dalyvavo PUPP, NMPP, 3-4 kl.
,,Kritinio loginio m4stymo konkurse", 8-10
kl.,,Nacionaliniame matematinio ir
gamtamokslinio ra5tingumo konkurse".
2. Parengtos mokiniq I ir II pusmedio
mokymosi pasiekimq analizes. Mokymosi
kokybe I pusmetyje i5augo Ia ir III
gimnazinese klasese; II pusmetyje- 6 kl., ilI,
IV gimnazinese klasese. Numat;rtos
priemones mokiniq pasiekimq gerinimui:
2.1. Tobulinta pedagogq kvalifikacija ugdant
mokinio paLang4 palaikandias mokinio
kompetencij as : mokej imo mokytis,
isivertinimo, paZinimo.
2.2. Tobulinta pagalba mokiniui, stiprintas
mokytojq, mokiniq, tevq bendradarbiavimas,
buvo vykdomas mokiniq konsultavimas.
2.3. Priimti sprendimai, kaip uZtikrinti
mokiniq pamokq lankomumq drausmg
pamokose.
2.4. Pamokoje buvo stiprinamas
diferencijuotas mokymas, atsiZvelgiant i
mokiniq gebejimus.
2.5. Vertinimo informacija buvo panaudota
pritaikant, koreguojant ugdymo turini.
2.6. Buvo tobulinama,,Mokiniq individualios
paiangos stebejimo ir fiksavimo tvarka", jos
efektyvumas analizuotas Metodineje ir
Mokytojq taryboje.
2.7. Sudarytos s4lygos mokiniq uZduodiq i
namus ruo5ai.
3. Dalyvauta 3 savivaldybes projektuose:

,,Sveika mokykla", ,,Svari aplinka - sveikas
Zmogus". ..Sportas - mflsu draugas".

3. Dalyvauti
Pasvalio
rajono
savivaldybes
projekto

,,Lyderiq
laikas 3"
inicijuojamq
pokydiq

igyvendinime

o Mokyklos
bendruomene
aktyviai dalyvaus
pokydiq projekte.

o 5 proc. mokytoiq
igyvendins numafrtas
veiklas ir pateiks
pasillymq.

Esu projekto,,Lyderiq laikas 3" kUrybinds
komandos nare pagal administracijos
direktoriaus 2019-01-31 d. isakymq
Nr. V-62. 3-4 kartus per menesidalyvauju
pokydio projekto veikloje. 2019 m. kovo-
birZelio men. studijavau ir baigiau -
neformaliosios programos moduli,,Svietimo
lyderystes samprata" (paZymejimo Nr. LL3-
19lrs6s6)
20 19 -06-17, 2019 -08-27 dalYv av au

,,savivaldus mokymas ir mokymasis"
(paZymejimo Nr. LL3- 1 9 I 14657, LL3'
19 I 1 620 l). 20 19 - 12-l 7 dalyvavau gerosios
patirties sklaidos ap skritoj o stalo diskusij oj e

,,Pokydio projekto igyvendinimo plano
rengimas" (paZymejimo Nr. 1 496).
Pokydio projekte dallvauja 5 gimnazijos
mokytojai (15 proc.), kurie taiko skaitymo
suvokimo strategijas 5-6 klasese per lietuvirl
k. ir literatiiros, matematikos pamokas, ugdo
atsakomybg mokyis, teikia siDlymus,
dalinasi patirtimi, vie5ina savo veikl4'
Socialine pedasose 2019 m. spalio men.



pradejo studijuoti neformaliosios programos
moduli ..Lyderio santykiai su kitais'..

4. Plesti IKT
priemoniq
panaudojim4
ugdymo
procese

o Stipreja
mokiniq
mokymosi
motyvacija

o Mokytojai geba
naudoti2-3
interaktyvias
programas pamokoje.
o Atnaujinta ir isigyta
IKT iranga: 3
kompiuteriai,
programine iranga
,,mozaBook", 8 vnt.
,,LEGO Education
WeDo 2.0"
konstravimo rinkin iai,
8 plan5etiniai
kompiuteriai.

1. Rlpinuosi, kad mokytojai stiprintq
mokiniq motyvacij4 naudojant IKT
priemones: 6 mokytojai (anglq kalbos,
biologij os, chemijos, istorijos, pradiniq
klasiq) pamokose naudoja,,mozaBook"
interak[vius ekranus, kuriems kiekvienais
metais atnauj inamos interaktyvios programos
(Pirkimo-pardavimo sutartis Nr. V-IT-
20 1 8. I 1.28W\F2- 13). Mokytojai integruoja
24 interaktyvias programas i mokomuosius
dalykus.
2. Atnaujinome 3 stacionarius kompiuterius
mokomuosiuose kabinetuose, isigijome 8

,,LEGO Education WeDo 2.0" konstravimo
rinkinius, 8 plan5etinius kompiuterius, kurie
naudoj ami formalioj e ir neformalioj e
usdymo veikloie.

5. Skatinti
bendradarbia
vim4 su
tdvais,
siekiant
individualios
mokinio
paZangos

o Sistemingai
organizuojami
tevq susirinkimai,
kitos tdvq
informavimo
formos
o Tevai ihaukti i
gimnazijos
renginiq
organizavim4

o Surengti 2tdvr4
susirinkimai.
o 4 kartus per mokslo
metus vykdomi
individualiis pokal biai
su blogai lankandiq
mokykl4, turindiq
mokymosi arba
elgesio problemq
vaikq tevais.
o Tevai itraukti i 2
renginiq organizavimo
darbo grupes.

1. Organizavau bendr4 mokiniq tevq
susirinkim4, i kuri kviediau lektorius
skait5rti paskaitas t6vams, kaip padeti
vaikui mokytis ir siekti aukStesniq
ugdymo rezultatq. Informavau tevus apie
mokiniui suteikt4 mokymosi pagalb4,
mokymosi paiang1 ir pasiekimus.
Bendravimui su tevais siekiant
individualios mokinio paZangos buvo
panaudotos ivairios formos (informacija
elektroniniame dienyne, individualls
pokalbiai, susirinkimai, telefoniniai
skambudiai, lai5kai ir t.t.)
Du kartus per metus organizavau tevq
susirinkimus ikimokyklinese ugdymo
grupese.
Pagal Eurointe gracini proj ekt4
organizav au psichologiniq paskaitq cikl4
tevams.
2.1-2 kartus per mdnesivykdZiau
individualius pokalbius su lankomumo ir
elgesio problemq turindiq vaikq tevais,
dallvavau Vaiko geroves komisijos
posedZiuose.
3. ftraukiau t€vus i 4 renginiq
organizavimo darbo grupes:
ikimokyklinio, PUG, 1-4 kl. ugdYmo
dienq,Kaziuko mugd" ir,,Ot, tai derlius",
8-I, [-IV kl. pasaulio paiinimo dien4

,,Gamtos mokslq diena", 7-8,I-IV kl.
temini v akarq,,Sviediantys moliiigai".



2. Uiduotys, neivykdytos ar ivykdytos i5 dalies d6l numatytq rizikq (iei tokiu buvo

UZduotys PrieZastys, rizikos

2.r

3. Uiduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
buvo atlikta papildomu, svariu istaigos veiklos rezu tatam

UZduotvs / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3. I . Stiprinant mokiniq sveikatingum4 gimnazijoje

irengta treniruoklig zonaprie sporto sales.
Pagerejo mokiniq uZimtumas, padidejo fizinis

akwvumas.

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATV VYKDAIIT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

vykdant uiduotis isivertini

tai4. Pakoreguotos pradjusig metg veiklos oid,rotys (i"i tokitt buoo) i Ita

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinam4 ar nustat5rtos
uZduo8s iwkdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

4.r

5. Pasiektu rezu verunlmas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

lanselis

5.1. UZduotys lvykdytos ir virsijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai il

52lJZd*tyt i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertqime r94ik!1q! Gerai {

-.:. lr.ytaytos tik kai kurios uzduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E

5.4. UZduotys nelvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

6.1. Vadovavimas ui ir mokvmuisi.

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. fvertinimas, jo pagrindimas ir sitrlymai: {vertiname gerai'

. 4 . t .  .  /



Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinim as i41'' ;1o'* c

IV SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZpUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9. Kitg metg uiduotys
sfafomos ne maZiau kaio 3 ir ne kaip 5 uZduotYs

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais
vadovauj antis vertinama, ar nustatytos

uZduofs ivYkdYtos)

9. 1. Uztikrinti efektyvtl
mokyklos valdym4.

Mokyklos veikl4
reglamentuojantys
dokumentai atitinka
galioj andius teises aktq
reikalavimus.
Nera fiskalines
drausmes paZeidimas.

olki2020 m. rugsejo I d. atnaujinti
mokyklos veikl4 reglamentuoj antys
dokumentai.
o [gyvendinti kontroliuojandiq ir prieZitr4
r,ykdandiq institucijq rekomendacij as.
o Finansinis isiskolinimas202l m. sausio 1 d.
bfltq maZesnis uZ isiskolinimq2D2} m. sausio
1d .

9.2. Gerinti mokiniq
pasiekimus pagalvaiko
individualios paZangos
stebeiimo rodiklius.

Individualias mokiniq
galimybe s atitinkanty s
mokymosi pasiekimai
ir nuolatine
mokymosi paLanga.

o 10 proc. 1-8, I-IV klasiq mokiniq pasieke
auk5tesnius rezultatus.
o 70 proc. mokiniq daro asmeninqpaiangq'
kaupia irodymus, reguliariai j4 fiksuoja ir
reflektuoja.
o 5 proc. sumaZinti praleistq pamokq skaidiq.

9 .3 . Uilil<rinti ,,Lyderiq
laikas 3" projekto
mokyklines komandos
veiklq igyvendinim4

Suaktyvejusi
mokytojq metodine
veikla ir sistemingai
pletojama mokytojq
bendradarbyste.

o 30 proc. mokytoiq igyvendina gerosios
patirties sklaid4.
o Visose metodines grupese analizuojamas/
reflektuoj amas mokyklos pokydio proj ekto

igyvendinimas.
o Priimti susitarimai del pokydio projekto
testinumo.

9.4. Bendradarbiavimo
su tevais ir socialiniais
partneriais pletra.

Mokyklos
bendruomene
dalyvaus bendrose
veiklose vykdant
projektus.

o Projektuose ir integruotoje veikloje

dalyvaus 50 proc. pedagogq ir 15 proc. tevq'

o Suorganizuoti2 bendri renginiai visai

gimnazij os bendruomenei.
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10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali bEti neivykdytos (aplinlryb6s, kurios gali

turdti neigiamos itakos ivykdyti Sias uiduotis)
ildoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu

faktorius. ne finansavimas.


