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forma)
PASVALIO R. VASKU GIMN AZ'.JA
DALIA REMEIKIENE
2019METV VEIKLOS ATASKAITA

I,op-od.-&Y|ft.rw -se
2019-02-r4
Vaikai

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
trys strateginiaitikslai, kurie buvo igyvendinami2017planenumatSrti
2017-2019m. Strateginiame
2019metaisplanuojantmetingveikl4:
l.Teikti kokybi5k4,veiksming4ugdym4bei modernqmokym4'
2. Gerintiugdymopagalbosmokiniuiteikim4.
tradicijasir kultiir4.
3. Stiprintibendravimoir bendradarbiavimo
gimnazijosveiklos,isivertinimorezultatais,meq
konkrediais
pagristas
planas
buvo
veiklos
2019metq
veiklos prioritetais,uZdaviniaisir piiemonemis.I metinio veiklos plano igyvendinim4itraukiauvis4
pasiekimq
gimnazijos bendruomen
9. 2019 m. veiklos plano tikslas ,,Siekti mokiniq ugdymo(si)
jrl
kompetencijas,
bendr4sias
mokiniq
stiprinant
iuZung*, veiksmingaitaikant edukacinesaplinkas,
poreikiqpaZinim4".veiklos planasbuvo igyvendintaspagaluzdavinius.
"gavtiotril
ir planuoti
1 uidavinys.Mokyti mokiniusanalizuotisavoindividualiqpaiang1,isivertintikompetencijas
tolimesniusugdymositikslus,laiku gaunantpagalb4ir gerinantugdymo(si)pasiekimus'
jq mokymosi
Skatinaumokytojus suteikti mokiniams ii':,I te""-s kuo daugiauinformacijos apie
pasiekimus,galimastaikyti mokymo(si)strategijas'
tobulinimoprioritetuskiekvienasmokytojasper metus
igyvendinaJ2glg metqmokytojqtcvaiitit<aci.loi
(2018 m. - 6,03, 2019m' vidutinidkaidalyvavopL S-e ailnas kvalifikacijostobulinimorenginiuose
individualiosmokinio paZangos,
4,75) Mokl,tojai tobulino savokompetencijassavivaldaus.mokymo,
su ugdymo
vertinimo, isivertinimo, mokinio puZittirnosrityje, dalykineskompetencijas,susijusias
turinio kaita.
testq,nacionaliniqtyrimq, PUPP,MBE, VBE rezultatus.Mokiniq mokymosi
Analizavaustandartizuotq
vidurkis
kokybe, lyginant su 201b m., neZymiaipagerejo,valstybiniqbrandosegzam.inq
-iSlaikymo
ir
pusmediq
AtsiZvelgiant
i
gerejo:2017m. - 88,50proc.2018m. - 79,67pioc. 2019m. 93,75proc'
j-q
tolesnis
planuojamas
metinius rezultatusbuvo iveninta kiekvieno mokinio asmenindpaLangair
pedagogqkvalifikacija
tobulinama
buvo
gerinimui:
pasiekimq
priemonesmokiniq
ugdymas,numatSrtos
mokltis,
mokdjimoisivertinimo,
kompetencijas:
,rlOant mokinio paLangqpalaikandiasmokinio
kaip
pamokose,
drausmq
lankomum4,
pLini-o; priimti rp..riiir"i, kaip uZtikrinti mokiniq pamokq
stiprino
pamokoje
mokytojai
,elyeq pui*tio, mokymuisi ir paLangaiaptinfos formavimui;
pamokos uZdavini su
aifllnciiuot4 mokym4(si), atsiZveigianti -okiniq gebejimus,formulavo
individualios
diferencijuotaispl"ertinimo kriterijais; bwo koreguojamair itvirtinama .mokiniq
taryboje'
Mokytojq
ir
Metodineje
jos
analizuotas
efektyvumas
stebejimoir fiksavimosisterna,
paZangos
paLanga'''
it
rodikli
,,Mokiniq-pasiekimai
tobulintl gimnazijosveiklos
inicija:vaugimnazijospedagogus
Tevai
mokiniai.
lzvelgegimnazijosstiprybes
buvo"konsuituojami
metais
zors
nei
aktyviau
metais
2019
uzsieniokalbos,lietuviqkalbosir literatiiros.
mokant:matematikos,
laikas 3o'(toliau Skatinau5-6 klasesii"tor,,iqkalbosir matematikosmokytojusdalyvauti,'Lyd9!u
Pl"tojo tokttojq
LL3) pokvdioproiekte.pu1i. 115Oro".),rrok tojU tek-in*ui itit uok" i Si Otoj"ktU'

profesineskompetencijas,nukreiptasi mokiniq atsakomybesmokytis ugdym4(si),taike strategijas,
igalinandiassavivaldqmokym4si pamokoje,ugde atsaking4mokiniq tarpusaviobendradarbiavim4,
stebejoj\paLang1 pamokoje.Pastebimipokydiaimokytojq ir mokiniq mokymosiaplinkos,palankios
mokinioveiklai ir pai,angaisiekti,kiirime.
2 uidavinys. Per gimnazijosveikl4, ivykius ir nuotykiusstiprinti mokiniq bendr4siaskompetencijas,
skatinantbendrakur4ir lyderystg.
Telkiau gimnazijosbendruomengbendriemssiekiamsig;,vendinti, skatinaumokiniq kUrybiSkum6
integruotosugdomosiosdienosir veiklos refleksijos.
socialum4ir pilieti5kum4.Buvo organizuojamos
Dal)'vauta visose planuotoseolimpiadoseir konkursuose.Aptarti jq rezultatai. Buvo rengiamos
individualiosprogramos,konsultacijos,pagilintosmokiniq Ziniosapie karjerosgalimybes.Vyresniqjq
su auk5tqjqmokyklq siekiais
mokyklq mugeje2019*,kur susipaZino
klasiqmokiniai lankesi,,.Auk5tqjq
galimybemisir priemimo
pasirinkimo
programomis,
ir tikslais, pirmosiosir antrosiospakopqstudrjq
tvarka.
nariq lyderystggimnazijosveiklossrityse:gimnazijosaplinkoskiirimo, veiklos
Skatinaubendruomenes
narius
kokybesisivertinimo,pagalbosmokiniui, rengiantugdymoplanus.Gimnazijosbendruomen6s
motyvavauorganizuotiintegruotas,neformaliojougdymodienas.Renginiqmetu buvo deleguojamos
del kuriq susitarepatysmokiniai,pedagogai.
atsakomybes,
Siekiau,kad visi mokiniai gautq lygiaverdiaipaveikiasmokymo priemonesir pagalb4asmeniniams
gabumamsugdlti. Skatinaumokyojus palaikyti pozityvq bendravimoir bendradarbiavimorySi,
pastebetikiekvieno mokinio pfrang4, padeti patirti sekmg,palaikyti gerus santykius,kurti toki4
atmosfer4klaseje,kad kiekvienaspasitiketqsavimi,sudarytis4lygasmokiniamsaktyviai,savivaldiiaiir
mokytispanaudojus
Siuolaiki5kai
isigytasIKT priemones,programingirang4.
jaustq
moralini, emocini pasitenkinim4,stengiausi,kad laiku bUq vie5inamos
Tam, kad mokiniai
mokiniq ir molgrtojq veiklos ir pasiekimai gimnazijosstenduose,interneto svetaineje,gimnazijos
i5plestiniusmokiniq susirinkimus,kuriq metu vie5aipadekojaumokiniams
Organizavau
laikra$diuose.
uZ ivairiasveiklasir pasiekimus.
ir jq pedagogams
veiklq turinys buvo ivairiapusis(ekspedicijos,ivairiq poreikiq turindiq mokiniq
ugdymo
N"traaiciniq
socialumo,rgJy-ur kitose aplinkose,integruotosdienosir renginiai,savivaldiismokiniq projektiniai
darbai),atitiko mokiniq liikesdius,buvo ugdomosmokiniqbendrosioskompetencijos.
prasmingasveiklas, ry5ius su
3 uidavinys. Stiprinti gimnazijosbendruomenesbendradarbiavim4,
kitomis institucijomis,siekiantgimnazijos gyvenimokokybOs.
Skatinaugimnazijosbendruomengorganizuotiveiklas, kuriose mokiniai turetq daugiau galimybiq
mokiniq savivertgir supratim4.
gyvenime,veiklas,stiprinandias
dalyvautigi-n-i.jor bendruomenes
socialiniq paslaugqcentro
Pasvalio
su
Kartu
nrruo org;oizuojlmi renginiai, isvykos, susitikimai.
gimnazijos' turi elgesio,
nelanko
socialiniais darbuotojaisluuo aplankytosSeimos,kuriq vaikai
nariusdalyvauti
ieskotabendrqsprendimq.Inicijavaugimnazijosbendruomends
problemq",
paZangumo
b,,rroiitegrucijosprojekte
,,Psichologinespagatbospaslaugqteikimas", kurio metu lektoriai skaite
^
paskaitaf u.OO individualias ir g*pin"s konsultacijas mokiniams, tdvams, mokytojams.
Bendradarbiavausu pasvalio r. ruui*ldyb€s visuomenessveikatosbiuro specialistaisir skatinau
gimnazijos darbuotojusdalyvauti mokymuose,'Bendrojo ugdymo mokyklq darluotojq gebejimq
su Pasvaliopolicijoskomisariato
iiruo-Jn", psichikossveikatossrityje stiprinimas".Bendradarbiavau
pareigiinais,nuolatpalaikiaurySius-suPaivalio rajonosavivaldybesSvietimoistaigomis,buvo planuoti
ir igyvendinti bendri renginiai, konkursai, paskaitos,mokymai, skirti ne tik Va3kq gimnazijos
ugdfrirriu-r, bet ir visai Vaskq seniiinijosbendruomenei.Mokiniai mokesi bendryst6s,kiirybines
su Saliesugdymo
Bendradarbiavau
patyrebuvimo kartu, solidarumodZiaugsm4.
ai4sos,atsakomybes,
srityjeKlaipedos
mokymo(si)
pristadiauVui4 gimnazijo_s
patyriminio
indeli
bendruomenes
lstaigomis.
vadovams'
mokyklq
Estijos
ir
miesio savivaldybespedag6gams,Svedijos, Suomijos, Latvijos
ir
mokiniai
Mokyklas partneres icvieeiau d4lyvauti gimnazijos organizuojamuoserenginiuose'
3"
laikas
mokyojai vyko i Biq mokyklq r.nginiur. Statinaumokytojusskaityti praneiimus,,Lyderiq
*okym"uor"-s"-irru*or", rajono metodiniuose renginiuose, kartu su mokiniais dalyvauti
su Pasvaliokra5tomuziejumi'
organizuotipamokasuZ mokyklosribq. Bendradarbiauta
konferencijose,
technologijqir verslo
pakruojorajonoU1B ,,Oolomitas",KaunotlchnologijosuniversitetoPaneveZio
fakultetu,Vilniausedukologijosuniversitetuir kt.
projektuoseOLWEUS (OPKUS),
akfviai dalyvautiprevenciniuose
Skatinaugimnazijosbendniomeng
Zlplo draueai,stengiausigimnaziiojesudarytivisiemsmokiniamssaugiasugdymosisAlygas.

3
II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZUUOTYS, RE,ZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniaipra0jusigmetg veiklosrezultatai

UZduotys

1. UZrikrinti
efektyvq
mokyklos
veiklos
valdym4.

Siektini
reztltatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovaujantis
vertinama. ar
nustatytos uZduotys
iwkdvtos)

. Mokyklos
o Iki 2019m. rugsejo
1 d. atnaujinti
bendruomenes
gimnazijosveiklos
susitarimas
del
dokumentai,susijgsu
tolimesnes
mokyklosveiklos Mokytojq etatinio
prioriteq ir tikslq. darboapmokejimo
. Mokyklos
ivedimuir kitq teises
aktq,
veikl4
reglamentuojantysreglamentuojandiq
mokyklosveikl4
dokumentai
pakeitimais.
atitinka
galiojandius
teises o Iki 2019m.
aktureikalavimus. gruodZio31 d.
parengta2017-2019
m strateginioplano
ataskaita.
o InformacUa,
prane5imai,
ataskaitos
ir kiti dokumentai
institucijomspateikti
teisesaktuose
nustat5rtais
terminais.

Pasiekti rezultatai ir jg rodikliai

Kartu su darbogrupemisatnaujinau4
gimnazijos veikl4 reglamentuojandius
dokumentus:
1. ,,DelPasvalior. Va5kqgimnazijos
darbuotojqdarboapmokdjimo sistemos
apra5opapildymoir naujosredakcijos
patvirtinimo*2019-09-02 isak.Nr.V-205
2. ,,DelPasvalior. Va5kqgimnazijos
mokiniq lankomumoapskaitosir nelankymo
prevencijostvarkosapra5opatvirtinimo"
2019-08-30
isak.Nr. V-200
3. ,,DelPasvalior. Va5kqgimnazijos
mokymosipagalbosteikimo organizuojant
tvarkosapraSopatvirtinimo"
konsultacijas
2019-06-25
isak.Nr. V-191
4. ,,Del Pasvalior. Va5kqgimnazijosvadovq,
mokytojq,pagalbosmokiniui specialistq
kvalifikacijostobulinimoapra5o
patvirtinimo*2019-06-25isak.Nr. V-192
Parengiaudu naujustvarkosapra5us:
1. ,,DelPasvalior. VaSkqgimnazijos
tvarkos
ugdomosiosveiklosstebesenos
-06-25
patvirtinimo*
20
19
apra5o
isak.
Nr. V-192
2. ,,Del nuotoliniodarboPasvalior. VaSkq
gimnazijojetvarkosapra5opatvirtinimo"
2019-08-30
isak.Nr. V-i99
Kartu su darbogrupeparengiau2017-2019
j4
m. strateginioplanoataskait4.Pristadiau
2019-12-11Mokl'tojq tarybosposedyjeir
2019-12-23Gimnazijostarybosposedyje.
Informacija,prane5imai,ataskaitosSVIS,
KELTO, NMVA NsA) NEMIS ir kiti
dokumentaiinstitucijomspateiktosteises
terminais.
aktuosenustatSrtais

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
nacionaliniuoseir
savivaldybes
projektuose.

3. Dalyvauti
Pasvalio
rajono
savivaldybes
projekto

o Mokyklos
bendruomene
aktyviai dalyvaus
pokydiq projekte.

,,Lyderiq
laikas 3"
inicijuojamq
pokydiq
igyvendinime

1. Mokiniai dalyvavoPUPP,NMPP, 3-4 kl.
,,Kritinio loginio m4stymokonkurse",8-10
ir
matematinio
kl.,,Nacionaliniame
gamtamokslinio
ra5tingumokonkurse".
mokiniq I ir II pusmedio
2. Parengtos
mokymosipasiekimqanalizes.Mokymosi
kokybeI pusmetyjei5augoIa ir III
6 kl., ilI,
gimnazinese
klasese;
II pusmetyjeNumat;rtos
gimnazinese
klasese.
IV
priemonesmokiniq pasiekimqgerinimui:
2.1. Tobulintapedagogqkvalifikacijaugdant
palaikandias
mokinio
mokinio paLang4
as: mokejimo mokytis,
kompetencij
isivertinimo,paZinimo.
2.2. Tobulintapagalbamokiniui, stiprintas
mokytojq,mokiniq,tevq bendradarbiavimas,
buvovykdomasmokiniq konsultavimas.
2.3. Priimti sprendimai,kaip uZtikrinti
mokiniqpamokqlankomumqdrausmg
pamokose.
2.4.Pamokojebuvo stiprinamas
mokymas,atsiZvelgiant
diferencijuotas
i
mokiniqgebejimus.
2.5.Vertinimoinformacijabuvo panaudota
pritaikant,koreguojantugdymoturini.
individualios
2.6.Buvotobulinama,,Mokiniq
tvarka",jos
ir
fiksavimo
paiangosstebejimo
efektyvumasanalizuotasMetodinejeir
Mokytojq taryboje.
2.7. Sudarytoss4lygosmokiniq uZduodiqi
namusruo5ai.
projektuose:
3. Dalyvauta3 savivaldybes
- sveikas
aplinka
,,Sveikamokykla", ,,Svari
Zmogus"...Sportas mflsudraugas".
laikas3" kUrybinds
Esuprojekto,,Lyderiq
o 5 proc.mokytoiq
pagal
administracijos
nare
komandos
igyvendinsnumafrtas
direktoriaus2019-01-31d. isakymq
veiklasir pateiks
Nr. V-62.3-4 kartuspermenesidalyvauju
pasillymq.
pokydioprojektoveikloje.2019m. kovoir baigiaubirZeliomen.studijavau
moduli,,Svietimo
programos
neformaliosios
lyderystessamprata"(paZymejimoNr. LL3-

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

19lrs6s6)

2019-06-17,2019-08-27dalYvavau
,,savivaldusmokymasir mokymasis"
Nr. LL3- 19I 14657,LL3'
(paZymejimo
19I 1620l). 2019- 12-l7 dalyvavaugerosios
patirtiessklaidosapskritojo stalodiskusijoje
,,Pokydioprojektoigyvendinimoplano
rengimas"(paZymejimoNr. 1496).
Pokydioprojektedallvauja 5 gimnazijos
mokytojai(15 proc.),kurie taiko skaitymo
suvokimostrategijas5-6 klaseseper lietuvirl
k. ir literatiiros,matematikospamokas,ugdo
mokyis, teikia siDlymus,
atsakomybg
dalinasipatirtimi,vie5inasavoveikl4'
Socialinepedasose2019m. spaliomen.

4. Plesti IKT
priemoniq
panaudojim4
ugdymo
procese

o Stipreja
mokiniq
mokymosi
motyvacija

o Mokytojai geba
naudoti2-3
interaktyvias
programaspamokoje.
o Atnaujintair isigyta
IKT iranga:3
kompiuteriai,
programineiranga
8 vnt.
,,mozaBook",
,,LEGO Education
WeDo 2.0"
rinkiniai,
konstravimo
8 plan5etiniai
kompiuteriai.

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
individualiispokalbiai
su blogai lankandiq
mokykl4, turindiq
mokymosi arba
elgesioproblemq
vaikq tevais.
o Tevai itraukti i 2
renginiq organizavimo
darbo grupes.

programos
pradejostudijuotineformaliosios
kitais'..
santykiai
su
moduli ..Lyderio
1. Rlpinuosi, kad mokytojaistiprintq
mokiniqmotyvacij4naudojantIKT
priemones:6 mokytojai(anglqkalbos,
biologijos,chemijos,istorijos,pradiniq
naudoja,,mozaBook"
klasiq)pamokose
interak[vius ekranus,kuriemskiekvienais
metaisatnaujinamosinteraktyviosprogramos
(Pirkimo-pardavimo
sutartisNr. V-IT13).Mokytojaiintegruoja
2018.I 1.28W\F224 interaktyviasprogramasi mokomuosius
dalykus.
kompiuterius
2. Atnaujinome3 stacionarius
kabinetuose,
mokomuosiuose
isigijome8
2.0"
konstravimo
WeDo
Education
,,LEGO
rinkinius,8 plan5etiniuskompiuterius,kurie
naudojami formalioje ir neformalioje
usdymoveikloie.
bendr4mokiniqtevq
1. Organizavau
kviediaulektorius
kuri
susirinkim4,i
skait5rtipaskaitast6vams,kaip padeti
vaikui mokytisir siekti aukStesniq
ugdymorezultatq.Informavautevusapie
mokiniui suteikt4mokymosipagalb4,
mokymosipaiang1ir pasiekimus.
Bendravimuisutevaissiekiant
buvo
individualiosmokinio paZangos
(informacija
panaudotos
ivairiosformos
elektroniniamedienyne,individualls
pokalbiai,susirinkimai,telefoniniai
lai5kaiir t.t.)
skambudiai,
tevq
Du kartusper metusorganizavau
susirinkimusikimokyklineseugdymo
grupese.
PagalEurointegraciniprojekt4
au psichologiniqpaskaitqcikl4
organizav
tevams.
2.1-2 kartuspermdnesivykdZiau
individualiuspokalbiussu lankomumoir
elgesioproblemqturindiqvaikq tevais,
dallvavauVaiko geroveskomisijos
posedZiuose.
3. ftraukiaut€vusi 4 renginiq
organizavimodarbogrupes:
ikimokyklinio,PUG, 1-4 kl. ugdYmo
dienq,Kaziukomugd" ir,,Ot, tai derlius",
8-I, [-IV kl. pasauliopaiinimo dien4
mokslqdiena",7-8,I-IV kl.
,,Gamtos
moliiigai".
temini v akarq,,Sviediantys

2. Uiduotys, neivykdytosar ivykdytos i5 daliesd6l numatytq rizikq (iei tokiu buvo
rizikos
PrieZastys,

UZduotys

2.r
3. Uiduotys ar veiklos,kurios nebuvoplanuotosir nustatytos,bet ivykdytos
buvo atliktapapildomu,svariuistaigosveiklosrezu tatam
Poveikis Svietimo istaigos veiklai
Pagerejomokiniq uZimtumas,padidejo fizinis
akwvumas.

UZduotvs/ veiklos
3. I . Stiprinant mokiniq sveikatingum4gimnazijoje
irengta treniruoklig zonaprie sporto sales.

4. Pakoreguotospradjusig metg veiklos oid,rotys (i"i tokitt buoo)i
UZduotys

Siektini rezultatai

Ita tai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinam4 ar nustat5rtos
uZduo8s iwkdytos)

Pasiektirezultataiir jq
rodikliai

4.r
III SKYRIUS
UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR
VYKDAIIT
PASIEKTU REZULTATV
KOMPETENCIJU TOBULINIMAS
5.

Pasiektu rezu

verunlmas
vykdant uiduotis isivertini
UZduodiqivykdymo apra5ymas

5.1.UZduotyslvykdytosir virsijo kai kuriuossutartusvertinimorodiklius
52lJZd*tyt i5 esmesivykdytospagalsutartusvertqime r94ik!1q!
-.:. lr.ytaytos tik kai kuriosuzduotyspagalsutartusvertinimorodiklius
5.4.UZduotysnelvykdytospagalsutartusvertinimorodiklius

6.1. Vadovavimas

PaZymimasatitinkamas
lanselis
Labai gerai il
{
Gerai

ui ir mokvmuisi.

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI
7. fvertinimas, jo pagrindimasir sitrlymai: {vertinamegerai'
.4.t.

.

/

PatenkinamaiE
NepatenkinamaiE

Galutinismetqveiklosataskaitosivertinimas

i41'' ;1o'* c

IV SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZpUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. Kitg metg uiduotys
sfafomosne maZiaukaio 3 ir ne

kaip 5 uZduotYs

Rezultatqvertinimorodikliai (kuriais
vadovaujantisvertinama,ar nustatytos
Siektini rezultatai
UZduotys
uZduofs ivYkdYtos)
olki2020 m. rugsejoI d. atnaujinti
9.1. Uztikrinti efektyvtl Mokyklosveikl4
antys
mokyklosveikl4 reglamentuoj
reglamentuojantys
mokyklosvaldym4.
dokumentai.
dokumentaiatitinka
aktq
o [gyvendintikontroliuojandiqir prieZitr4
galiojandiusteises
as.
reikalavimus.
r,ykdandiqinstitucijqrekomendacij
m.
Nerafiskalines
o Finansinis
isiskolinimas202l sausio1 d.
paZeidimas. bfltq maZesnis
drausmes
uZ isiskolinimq2D2}m. sausio
1d.
9.2. Gerintimokiniq
pasiekimuspagalvaiko
individualiospaZangos
stebeiimorodiklius.

Individualiasmokiniq
galimybes atitinkantys
mokymosipasiekimai
ir nuolatine
mokymosipaLanga.

o 10proc.1-8,I-IV klasiqmokiniqpasieke
rezultatus.
auk5tesnius
o 70 proc.mokiniq daroasmeninqpaiangq'
kaupiairodymus,reguliariaij4 fiksuojair
reflektuoja.
o 5 proc.sumaZintipraleistqpamokqskaidiq.

9.3. Uilil<rinti ,,Lyderiq
laikas3" projekto
mokyklineskomandos
veiklq igyvendinim4

Suaktyvejusi
mokytojqmetodine
veikla ir sistemingai
pletojamamokytojq
bendradarbyste.

o 30 proc. mokytoiqigyvendinagerosios
patirtiessklaid4.
o Visosemetodinesgrupeseanalizuojamas/
reflektuojamasmokyklospokydioprojekto

9.4.Bendradarbiavimo Mokyklos
sutevaisir socialiniais bendruomene
dalyvausbendrose
partneriaispletra.
veiklose vykdant
projektus.

igyvendinimas.
o Priimti susitarimaidel pokydioprojekto
testinumo.
o Projektuoseir integruotoje veikloje
dalyvaus50 proc. pedagogqir 15 proc. tevq'
o Suorganizuoti2 bendri renginiai visai
gimnazijos bendruomenei.

8
10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali bEti neivykdytos (aplinlryb6s, kurios gali
turdti neigiamositakos ivykdyti Siasuiduotis)
ildoma suderinussu Svietimoistaigosvadovu

faktorius.ne

finansavimas.

