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srRArEGrNro PLAr{o r* *tliffi,os pLANo IcyvENDrryrMAs

Jurbarko Antano Giedraidio-Giedriaus gimnazijos strateginio 2021-2023 metq plano
ptlgritetai yra: ugdymas(is) ir bendruomeni5kumas. Vadovaujantis Siuo planu, remiantis girnnazijos
vgiklos tolcybes isivertinimo rezultatais ir i5vadomis, veiklos ataskaitomis, bendruominer n*iq
siiilymais ir atsiZvelgiant i i5teklius,2022metais gimnazijos veikla buvo nukreipta igyvendinti Siuos
tikslus ir uZdavinius,

I tikslas. Siekti kiekvieno mokinio asmenyb6s brandos, uZtikrinant ugdymo(si) kolcybg.

" l.l uidavinys: gerinti Svietimo kotrybg lomianlius pamokos aspektu$. Rezultatai: visi
rnokytojai dalyvavo gimnazijos bendruomenei organizuotame- 40 valandq-seminare ,,A,kademiniq
pasiekimq'ir asmenines [gties derm6 pamokoje taikant savivaldi ir personaliatot4 mokymqsi..i
metodindse grupese aptarti geros p:lmokos poZymiai, iSrinkti mokytojaimentoriai, konsultuojantys
geros pamokos klausimais; vykdyta pamokq stebesena; 62,5 proc. mokytojq pamokoje 

"*iutfomruluoja konlaedius, pamatuojaurus uidavinius, tikslingai .rrytao mokiniq t"itej.stie tori au-ia
vertinimo ir isivertinimo sistem4; ketvirtadalis mokytojq sudaro galimybg mokiniui *ni<tis uZduotis
pagal sudetingumo lygi, diferencijuoja namq uZduotis, leidZia rinktis atlikimo biidus ir tempq;
mokytojai tobulino kaupiamojo vertinimo sistemq, kriterijus; papildytas/pakoreguotas fvfokiirirl
mokymosi pasiekimq ir patangos vertinimo aprasas; mokytojai 

-uede tj: awiras, integnrotas
pamokas, taip pat pamokas kitose erdvese.

L,2uildavinys: atskleisti kielcvieno mokinio galias ir sudaryti s$ygas patirti s0km9.
Rezultatai: 96 proc. I F-*iq mokiniq dalyvavo apklausoji mokejimo mokytis koripetencijai ivertinti;atliktas I klasiq Tgki{q adaptacijos vertinimas; metodinese grupese susitarta dEl vieningq
diagnostinir+ testq I klasiq mokiniq pagrindiniq dalykq Zinioms ir ge-bej-imams ivertinti ir jie vykdlti
rugsei9'.mpnesi; gimnazijos mokiniai dalyvavo mobiliosios Srdafrrf hioratorijos uriAor.,
netradicinOse chemijos pamokose, atliko biologijos eksperimentus; visi mokytojai dalyvavo J,rbarko
fuietimo cenho Pedagogincs psichologin6s tarnyboJ specialistq paskaitoje-,JnAviauatizuotq ir
pritaikytq programq rengimas"; patvirtin{os pritaikytq ir individuaiizuotq pt6gr*t+ formos; visiems
specialiqiq ugdymosi poreikiq turintiems mokiniams rengiami pagams p6nai; kdbq, gamtos ir
socialiniq rnokslq dalykams skirta po l, g matematikor - po 2 konsultacines valandas iJr savaitg;
mo.\iniu molrymosi rgzultatai aptariami 2 kartus per menesJ klasiq vadovq pasitarimuosi; socialinis
pedagogas individualiai ar grupdse konsultavo 204 mokinius (39 proc.), psichologas - 57 mokinius
(1 1-.rroc),!5 jq 7 mokiniai dalyvavo ilgalaikOselonstltacijose; atliltapagrindinio rigdymo pasiekimq
(toliau * PUPP) ir valstybiniq brandos egzaminq (toliau-- VBE) tyfinamo.li ana]Areqpublikos ir
savivaldybes kontekste ir gilumine rezultatq analize, lyginant motiniq}Up, m it ry klasiq metinius
ivertinimus su VBE rezultatais.

1'3 uZdavinys: 
-u-gdyti 

mokiniq--pl9f3.-i kryptingum4. Rezultatai: tgsiamas glaudus
bendradarbiavimas zu vILNIUS rECH, rlu. vrrfuruS rpclH ttases baigimo pazymejimai iteikti23 abiturientaurs.2a22-2}23 mokslo meta! Sioje kla.seje mokosi 37 III-IV fr*iqi*i6*ii; vytAytu,relgnika iniciatyvq vieSinimas, vienas aliturigntas iapo Teltonika stipendininku; IILIV klasiq
mokiniams organizuota ifvyka i Vilniaus aukitqqias mokyklas; IV klasiq mokiniai dalyvavo autstqtr;
3o99,'I parodoje ,,Karjera ir studijos 2022";!irzelio menesi i it n H*i t rnokinianrs ryko pamokos
KITAIP Jwbarke esandiose imonese (uAB ,,Jurbarko vandenys'., Uan ,,pli ,t tyUu.., UAB,,Vers
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Deko*, MB ,"Dirginta'); vyko Kauno maisto pramones ir prekybos mo$mo centro diena, Smatininkq
TVM ir kitq profesiniq mokykl4 programq pristatymai; organizuotos atvirq dunl dienos
Marijampoles apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos komisariate;
Lietuvos didZiojo kunigaik5dio Kgstudio motorizuotame pestininkq batalioni; karJeros planavimo
renginiuose dalyvavo 294 (56 proc.) mokiniai.

2 tikslas. Stiprinti bendruomeni$kum4 plOtojant dialogo ir susitarimrl kulttry,
atvirum4 kaitai ir tradicijq puoselGjimq

2.1 uldavinys: mokytis vieniems i5 kitrt. Rezultatai: mo$rtojai aktyviai dalinosi savo
patirtimi su kolegomiso 28 proc. mokytojq metodinese grupese pasidalino kvalif*acijos tobulinimo
renginiuose igyta patirtimi ir medZiaga, 70 proc. mokytojq dalijosi savi5vietos budu igytomis
Ziniomis; gimnazijoje'organizuota gerosios patirties sklaidos rajonine mokytojq konfeiencija
,.Projektas - kaip metodas skafinant mokiniq savivaldi molym4(si); surengti 8 renginiai (parodoi,
Sokiq pasirodymai, sporto varZybos ir kt), skirti btireliq veikloms populiarinti, gimnazijoi ir kitq
institucijrl erdvese; vykdant socialinio emocinio ugdymo prografir? ,"Raktai ! sekmg", I{II klasir4
mokiniai igyvendino 15 idejq gimnazijos bendnromenei telkti, puoiti ar garsinti; organizuotas
susitikimas-kalddine popiet€,,SugriZimai" su buvusiais gimnazijos darbuotojais.

2.2 uldavinys: plOtoti prasmingus ry5ius ui gimnazijos bendmomen6s ribq. Rezultatai:
ufuegat bendradarbiavimo rySiai su Taurages ,,Veismes* ir Kauno ,rA.u.Sros" gimnazijomis,
organizuoti mokytojq ir mokiniq vizitai; pasira3ytos bendradarbiavimo sutartys su Jwbarko Antano
Sodeikos meno mokykla, Jurbarko teaho megejq klubu, pletojamas beirdradarbiavimas su iiomis
institu.cijomis; gimnazijoje organizuota respublikinO mokiniq savivaldos konferencija; mokinir4
k[t-vbiniai da$ai eksponuoti Jurbarko vieSojoje bibliotekoje, Vinco Crrybo memorialiniame
muziejuje, Panemrmes pilyje; gimnazijos 4 mokiniai deleguoti dalyvauti Lietuvos Moksleiviq
sqiungos Jurbarko padalinio veikloje; mokiniai yra akt}nrtis asooiacijos ,Jurbarkas gyyas" savanoriaii
igyvendintos projekto Erasmus* veiklos; birtelio menesi organizuota padekos diena, kurios metu
pristatytos klasiq iniciatyvos, projektai, iteiktos padekos mokiniams ul pasiekimus ir gimnazijos
vardo garsinim4; rugsejo menesi ikurta Jaunoji bendrovd, kuri pagaminta produkt4 pristate parodoje
,,gXpo 2022* LITEXPO parodq ir kongresq riirnuose.

Sekming4 2022 metqgimnazijos tikslq ir uZdaviniq igyvendinimq rodo mokiniq pasiekimai
laikanl brandos egzaminus, laimejimai respublikiniuose, rajoniniuqse konkursuose, olimpiadose,
akt5n'i projektine ir kt. veikla.

' Pagrindinio i5silavinimo paZymejimus gavo 118 mokinirtr (95,93 proc.), brandos atestatus -
128 abitwientai (97,7 proc.). I5 lietuviq kalbos ir literatEros pagrindinio ugdymo pasiekimq
patikrinimo (toliau - PUPP) mokinirl surinktq ta$kq procentinis vidurkis virsijo rajono 1+5; ir SatieJ
(+62) rezultatus, matematikos vir3ijo (+1,8) rajono rezultatus, bet nepasieke (-5) respublikos
rezultato.

Bendras visq gimnazijos mokiniq lailc5rtq VBE ivertinimq vidurkis 47,8l,5alies mokyklq -
43,73. Gimnazijos VBE ivertinimq vidurkis, lyginant su Salies, yra neZenkliai aukStesnis visos srifse,
i5skyrus biologija fi*+ istorijE ir geografij4. Vienas mokinys gavo tris 100 balq ivertinimus. 84
abjturientai (66 proc.) tgsia mokymqsi aukitosiose mokyklose, iB jq 49 (5S proc.) - universitetuose.
6itrylaziios dire*toriaus iniciatyva 2022metus isteigtos UAB MANVESTA premijos (500 Eur, 300
Eur, 200 Eur) abiturientams uZ puikq mokym4si ir atrk5tus valstybiniq brandos egzaminq ivertinimus.

Rajono olimpiadose, konkursuose 27 mokiniai tapo I-III vietu laimetojais, i3 viso jie uZem€
42 prizines vietas. Respublikos konkursuose mokiniai uZ0me 6 prizines vietas.

Gimnazija sekmingai igyvendino Erasmus* projekte. 2022 metus 12 mokiniq ir 4
mokytojai buvo i5vykg i Suomij4 ir Vokietij4. GeguZes men. svediai i5 Italijos, Austrijos, Vokietijos
buvo atvykg i Jurbarkq ir dalyvavo 4 dienq ivairiose veiklose. GruodZio menesi praddta rengti
parai5ka projekto Erasmus* akreditacijai gauti.

Gimnazija yra viena i5 14 Lietuvos gimnazijq, kurioje igyvendinarnas projektas ,,Mokyklos
- ateities partneriai". 2022metus vokiediq kalbos diplomo egzaminus DSD I lygiu sekmingai i3laike
- 12 mokiniq, DSD II lygiu - 2 mokiniai.
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Gimnazijoje tgsiamas jaunimo asmeninio tobulijimo programos DofE igyvondrnitnas.2l22
metais program4 sekmingai baige 6 mokiniai, jiems iteikti bronzos Zenkleliai. Nuo rugsejo menesio
progranoje dallvauja 5 nauji dalyviai. DarZ mokiniai tgsia dalyvavim4 ii ankstesniq laikotarpiq.

Rugs€jo menesi gimnazija pradejo lykdyh du naujus projektus: ,,Mokyklos - Europos
Parlamento ambasadores'o ir ,,Praktinio verslumo ugdymo programos igyvendinimas Lietuvos
mokyklose (9-I2 kI. mokiniarns)". Gimnazijoje ikurta mokiniq Jaunoji bendrove.

Metai pasttymejo renginiq gausa ir ivairove, skatinandia kiekl'ieno mokinio ivairiapusg
asmenybds rudq.2022 metais Kulttros paso programos leSomis utialqytos 26 edtrkaciner ptogru-or,
isigyti 815 bilietai. Programose dalyvavo 596 mokiniai, kai kurie i5 jq - dvrejose edukacijose. Per
metus gimnazija panaudojo 6 031 Eur iS 6 396 Eur, skirtq Kultiiros paso programoms finansuoti.

2022 metais biblioteka ir skaitykla persikele i nau.iai renovuotas buwsios sporto sales
patalpas. Skait5rtojq saleje atsirado daugiau erdves susipafinti suknygomis, vietapamokoms KITAIP,
nefomraliojo Svietimo uZsiemimams ir poilsiui.

Gimnazija tgs€ LIONS QUEST ilgalaikes socialines ir emocinio ugdymo programos
,,RakJai i sekmg" vykdym4. Praejusiais metais vyko 13 gimnazijos Vaiko geroves komisijos
posedZiq.

2022 metus baigta gimnazijos pastato renovacija. Gimnazijos le5omis atnaujinti anglq
kalbos ir geografijos kabinetai, psichologo kabinetas, archyvas, I5 savivaldyb€s modernizavimo ir
Svietimo objektq pletros le5q atlikti bibliotekos ir berniukq tualeto (2 auk5tas) remonto darbai. Metq
pabaigoje informaciniq technologijq kabinetuose irengti kondicionieriai.

Siekiaot uZtikrinti veiksmingq valdym6 parengti ir (ar) atnaujinti gimnazijos veiklq
reglamentuojantys dokumentai: Darbo tvarkos taisykles, Vidaus konfrolds politika Darbuotojq darbo
ufoiokesdio sistema" Korupcijos prevencijos 2An-2025 metq programa, Smurto ir priekabiavimo
prevencijos politika, Finansines apskaitos vadovas, Socialines-pilietines veiklos organizavimo
warkos apra5as, Mokiniq turiznro renginiq organizavimo ir vykdymo tvarkos apra5as, AprDpinimo
bendrojo ugdymo dalykq vadoveliais ir mokymo priemonemis tvarkos apraSas ir kt.

2022 metars atlillas gimnazijos veiklos kokybes srities ,,Ugdymas(is) ir mokiniq patirtys"
giluminis isivertinimas. NustaQrti stiprieji aspektai: ugdymo(si) tikslai, molgrtojq atsakomyb ui
ugdymo rezultatus, susitarimai bendruomeneje. Tobulintini aspektai yra: ugdymo turinio
diferencijavimas, individualizavimas ir suasmeninimas, ugdomqiq veiklq kitose aplinkose
organizavimas, Svietimo pagalbos teikimas.

2023 metns gimnazija tEs strateginiq tikslq ir uZdaviniq igfvendinimq tobulins mokytojo
veiklas ugdymo procese, skatins personalizuot4 ir savivaldi mokiniq mokymqsi, stiprins mokiniq
socialinlq emociniq kompetencijq ugdymrl, stiprins dialogu, susitarimais ir bendrystes principais
grindZiam{ gimnazijos kulttir+ ir pletos prasmingus rySius gimnazijoje ir uZ jos ribq.

II SKYRIUS
METV VETKLOS Ui:nUOryS, REZULTATAT rR RODIKLTAT

1. Pagrindiniai pra6jusiq metg veiklos rezultatai.

Metg ulduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatg vertinimo
rodikliai

(kuriais vadovaujentis
vertintma, ar nustatytos

uEduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq rodikliai

l.l. Dalyvaufi
formuojant ir
igrvendinant
Svietimo politik4
Jurbarko rajone.

Gimnazija - viena
i5 Jurbarko rajono
savivaldybes (toliau

- Savivaldyb6)
,,T[kstantne6io
mokyklq"
programos
mokyklq.

L Dalyvauti Savivaldyb€s
darbo grupOje rengiant
PaZangos plan4 iki 2O22m.
birZelio I d.
2. Sudryti gimnazijos darbo
g1p9 Patangos planui rengti
,ki2022 m. kovo 3l d.
3. Dalyvauti Savivaldybes
darbo sunOie Mokvk},r

1.2022 m. balandtio m6n. -2023 m.
sausio m€n. laikotarpiu dalyvauju
Savivaldyb€s daft o grupeje (Jurbarko
rajono savivaldybds administracdos
direltoriaus 2022m. balandZio l2 d.

isakymas Nr, 01444) rengiant PaZangos
planq ir atlieku deleguotas ulduotis.
2. Sudaryta,,TilkstantneUio mokyklq"
broprrmrrs itoh'nu -TIJM\ frrrlrnrkn raionn
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. Metq dT:otY.t . I s,uuto, rszurtarai(toliau-uZduotys) | "

Rezultatq vertinimo 
Irodikliai 
1

(kuririsvadovaujantis I Pasiektirezultataiirjgrodiktiai
vertinama, ar nustatytca I

uZduotys ivykdytos) I

tinklo pertvakos planui
koreguoti tki2A22m.
birZelio I d.

savivaldybes PaZahgos planui
numatomoms veikloms ir sililymams
rpngti/teikti gimnazijos darbo grupe
(gimnazijos direktoriaus 2022 m.
balandlio 12 d. Nr. VO-75). Gimnazijos
direktorius ir darbo grupes nariai
kolegialiai aptaria Savivaldyb€s darbo
grupes deleguotas uZduotis, svarsto
siekiamo pokyCio idejas ir kt.
3. Dalyvavau Savivaldybes darbo grup€je
(Savivaldybes administracijos direktoriaus
2022m. balandlio 13 d. isakymasNr. Ol-
457) tikslinant Savivaldyb6s mokyklq
tinklo pertvarkos 202 l-2025 metais
bendrqii plan4.
4. Dalyvauju Savivaldybes ugdymo turinio
atnaujinimo darbo grup€s (Svietimo,
kultEros ir sporto skyriaus ve.d9jo 2022 m.
vasario 3 d. isakymas Nr, 5S6-ZZ;
veiHoje, atlieku deleguotas uZduotis ir
teikiu siElymus.
5. Gimnazija" dalyvaudana rengiant TUM
PaZangos plan4, veikia tinklaveikos
princrpu su kitomis Jurbarko rajono
mokvklornis.

1.2. Koordinuoti
pasirengimq
atnaujintu bendrqjq
ugdymo Fograrnq
igyvendinimui.

Mokytojai,
dalyvaudami
kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose ir
savi5vietos b[du,
tikslingai ruoSis
ugdymo turinio
atnaujinimui, igis
reikiamrl
kompetencijq,
Ziniomis dalinsis su
kolegomis.

I l Datyvauti projekto

l,,Skaitneninio ugdymo

] aninio atkllrimas ir
] diegimas" 2.1.1. veiklos

l,,Savivaldybiq komandrl

I mokymai ir konsultacijos

f diegiant atnaujint4 ugdymo

I turinf ilgalaikiuose

I mokymuose ir rykdyti igytrl
! ZiniU sklaidq gimnazijos

i mokytojU bendruomeneje.
2. Sudaryti gimnazijos
ugdyno turinio ahaqiinimo
(toliau- UTA) kommdq iki
2022m. kovo 1d.
3. Visi gimnazijos mokytojai
dalyvauja kvalifi kacijos
tobulinimo renginiuose ir
ieyj a gebejim4 ruo5iantis
UTA pokydiams.
4. Ne maliau kaip 3 kartus
per metus gimnazijos UTA
komandoje vyksta
pasirengimo UTA aptarimai
ir numatomos gaires tolesnei
veiklai.

1.2022 m. sausio - gcguZes men.
laikotarpiu da$vavau proj el:to
,,Skaitneninio ugdymo turinio atk0rimas ir
diegimas" 32 a[<ad. val. konsultaciniuose
mokymuose (Nacionalines Svietimo
ag€ntiiros 2022m. bilielio I d. pafrma
Nr. SUT- 160) ir vykdZiau (Mokytojrl
tarybos pos€dyje 2 karfus, Metodinds
tarybos pasitarimuose 3 kartus) igytq Ziniq
sklaid4 gimnazijos mokytojg
bendruomeneje.
2. Sudaryta gimnazijos UTA komanda
(gimnazijos direktoriaus 2A22 m. vasario
28 d. isalcJmas Nr. VO49).
3. Mokytojai savi5vietos bEdu ir
dalyvaudami seminaruose rengiasi UTA
diegfunui.
Skirtineq mokomqiq dalykq mokytojai (i5
viso I 3) dalyvavo/dalyvauja Nacionalin6s
Svietimo agenfiiros organizuojamuose
UTA konsultantq mokymuose ir vykdo
sklaid4 gimnazijos bendruomeneje.
4. Organizuoti UTA komandos 8
posedZiai.
Parengtas UTA gimnaz[joje veiksmq ir
priemonirl 2022-4024 metams planas
(gimnazijos direl$oriaus 2022 m. laplcidio
18 d. isakymas Nr. VO-208), numatytos
priemones, laukiami rezultatai ir
iwvendinimo nriefifiros wkdvmas-



Metg uZduotyr
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliei

(kuriafu vadovauiantir
vertinama, ar nustat5rtos

uZduotys ivykdytos)

Pasie[ti rezultstri ir jr; rodikliai

Gimnazij os internito svetainCj e vieSinama
ir nuolat atnaujinama su UTA susijusi
ipfortnacija.
5. 61s1azr.ios mokytojai nuolat atraujina
komoetenciias ruoSiantis UTA nokvdiams.

1.3. Stiprinti
mokytojq kolegialq
mokym4siir
gerosios patirties
sklaid4.

Mokyojai
sistemingai
kolegialiai
noicydamiesi
dalinsis praktiniais
pamokos kokybe ir
mokiniq palang4
gerinanfiais/
skatinanCiais
metodais, stiprOs

bendruomeni5kuma
s ir atvirumas
kaitai, geres
ugdymo kokybd.

1. Mo$rtojai, turintys
metodininko, eksperto
kvalifikacing kategorij4
veda ne maliar kaip 2
atviras pamokas.
2. Ne maliau kaip 75 proc.
mokytojq stebi bent 2 kolegr;
pamokas ir dalyvauja jq
aptarime.
3. Visosegimnazijos
metodinese gupese
mokytojai vykdo gerosios
patirtios sklaidq ir dalijasi
kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose igyomis
Ziniomis.
4. Rajono/Salies mokytojams
organizuota ne maZiau kaip
l0 gerosios patidies renginiq
5. Kiekvienas mokytojas
metineje savianaliz€s
anketoje isivertina savo
profesini tobulejim4, numato
kompetencijas, kurias
pageidautq tobulinti.

I l. Mokytojai aktyviai ved0 atviras,

{ integruotas paurokas, pamokas KITAIB
I vykusias gimnazijoje ir kiiose erdv€se (i5

I viso I33).
[ 2. Mokytojai pagal galimybg stebdjo

I kolegq pamokas ir dalyvavo jq aptarime.

N AtsiZvelgiant i mokytojU dideli knivi,
I rodiklis pasiektas i5 dalies.

| 3. Metodinese grup€se vyko mokytojrl

I gerosios patirties aplarimai. 28 proc.

I mokytojq metodinese grupese dalijosi

I kvalifikacijos tobulinimo renginiuose igyta
I patirtimi k medLiag4 70 proc. mokytojq -
! saviSvietos biidu igytomis Ziniomis.
i 4. Rajono/Salies mokytojam#Svietimo
I pagalbos specialistams organizuota 18
i (Salies - 4, rajono - 14) gerosios patirties
renginiq (skaityti pranelimai, vesti
seminarai/mokymai ir kt.).
5. Visi mo$dojai pareng€ metines
savianalizds anketas, isivortino savo
profesini tobul6jim4 ir numate tobulintinas
kompetencijas. Kuruojantys vadovai
pokalbiq su mokytojais m€tu apta$
atliktas ir numate tolesnes veiklas, siekiant
mokiniq ir gimnazijos paZangos.

6. Mo$rtojai mokosi dirbti kolegialiai,
vykdo gerosios pathties sklaid4 ir tai yra
nenutrEkstamas procesas. Kolegialaus
mokyrnosi uZdavinys planuotinas 3-5
metams.

1.4. Koordinuoti
gimnazijos
bibliotekos ir
skaityklos,
edukaciniq erdviq

irengim4 bei
biltiniausiq
mokymo priemoniq

isigijima.

Naujoje pata$oje

ircngtos biblioteka
ir skaitykla bei
edukacines erdveg

isigytos
Siuolaikilkos
mo$mo pricmones
sudarys geresn€s

ugdymo(si) sqlygas.

l. frengA biblioteka ir
skaitykla ftuvusi sporto sale,
IVa.).
2. [rengtos 2 edukacin€s
erdvds mokiniams.
3. Nupirktos blttinos
Siuolaiki3kos mokymo
priemones, atsiZvelgiant i
poreiki ir finansines
galimybes.

1.2022 m. rugpjEEio menesi biblioteka ir
skaitykla persik€16 i naujas suremontrotas
patalpas.
2. [rengtos 3 odukacin€s/poilsio erdves

ftibliotekoje, 2 fu 3 a. koridoriuose).
3. Informaciniq technologijq kabinetams
nupirkti 25 kompiuleriai, bibliotekai - 4,
dalykq kabinetams - E, geografijos
kabinetui - interaktyvus ekranas,
technologii4 kabinetui - stakles ir kitos
rnokymo priemon6s pagal mokytojr;
pateiktus pra5ymus.
4. Atnaujintos ugdymo erdvis ir isigytos
mokymo priemon€s sudare galimybes
taikvti alternatyvius mokvmo metodus.

2. Uiduotys' neivykdytos rr ivylrdytos i5 daliee d€l numatytq rizik4 gei tokiq buvo)

UZduotys PrieZastvs. rizikos
Nera



3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytosn bet ivylcdytos
Ulduotvs / veiklos Poveikis Svietimo istaisos veiklei

3.l. Inicijuotas gimnazijos patalpq atnaujinimas ir priAikymas
ugdomajai veiklai vykdyti

Atnaujinus ir pritaikius fizing ugdomojo proc€so
aplilk4, pagerdjo mokpro(si) sqlygos.

3.2. Karo pabdg6liq i5 Ukrainos gimnazijos bendrabutyje
apgSrvendinimo koordinavimas

Nuo 2022 m. vasario 28 * iki Siol gimnazijos
bendrabutyje gyvena karo pab€g€liai ii Ukrainos.
Per 3i laikotarpi buvo apgyvendinta iS viso 152
ukrainiediai. 2A23 m. vasario I d. duomenimis
bendrabutyje gyvena 3l ukrainietis, iSjq 12 vaikq.
Bendrabutyje naujai irengta virtuv€, pagerejo kitos
gyventojrtr apgyvendinimo s4lygos. Gimnazijos
ben&uomen6 akgviai prisidejo prie paramos karo
pab€gdliarns ir geranoriBkai susitelk€ pagalbos
veilsmams.

UZduotys Siektinl rezultatai
Reanltrtq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovaujantis vertinema,
rr nustatvtos uiduolvs iwkdvfosl

Pasiekti
rezultatai ir
iu rodikliai

Nebuvo

4. Pakoreguotos pra6jusiq metq veiklos uiOu

III SKYRIUS
GEBEJIMV ATLIKTI PAREIGYBTS .ITN.q.SYME ITUSTATYTAs FUI\IKCIJAs

VERTIntIMAS

5. Geb€jimq atlikti pffeigJrbfu rpre$yme nustatytas funkcijas vertinimac

IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT AT,J,AATIS trSIVERTINIMAS IR

KOMPETENCTJU TOBULIMTUAS

6. Pasiektq rezultatg vykdrnt ulduotis isivertinimas

Vertinimo kriteriJai

PaZym imas atitinkem as langelis:
I - nepatenkinamai;
2 - petenkinamai; 3 - gerai;
4 - labei aerai

5.1. InformacUos ir situacdos valdymas arliekant frrnkcijas ln 2n 3E 4tr
5.2. I5teklirt (Anogi5krgr; laiko ir materialinig paskirstynas ltr 2E 3tr 4g
5.3. Lyderystds ir vadovavimo efektyvumas lfr 2E 3tr 4g
5.4. ziniq gebejimq ir igiidziu panaudojirnas, atliekant trntci;as ir sietiant
rezultatu Itr 2E 3tr 4g
!| Beddras [vertinimas (paZymimas vidurkis) ltr 2n 3tr 4g

UIduoIt4 ivykdyno epra5ymas PaZymimas atitinkamas
laneelis

6.1. uzduotys ivykdytos ir virsiio kai kuriuos sutartus verrinimo rodiklius Labaigerai V
6.2, Ulduotys i3 esmes ivykdytos p4gal sutartus vertinimo rodiklius Gerai tr
6.3. Ivykdytos tik kai lcurios uiduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai il
6.4,. UZduotys.nejvykdytos pagal sututus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

7. Kompetencijos, kurias norCfit tobulinti
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V SKYRIUS
KITV METU VEIKLOS UZIUOTYS, RDZULTATAI IR RODIKLIN

8. Kitrt metq uZduotys

maiiaunustatomos ne une )
Utduotys Siektini rezultatri Rezultotq vertinimp rodikliei (kuriais vadovrujantis

vertinama, rr nrstatSrtos uZduotys ivykdytos)
E.l. Gerinti mokiniq
pasiekimus.

AukStesni mokiniq,
besimokandirl pagal
pagrindinio ugdymo
programos II daliir
vidurinio ugdymo
programA mokymosi
rearltatai.
Gereja PUPP ir VBE
rezultatai.

l. Nuo 2023 m. rugsejo 1 d.:
Ll. skirta II ir IV klasiq mokiniams po I papildomq
lietuviq kalbos ir literattiros, matematikos pamokq per
savaitg;
1.2. suformuotos I, II klasiq laikinosios grupes po 13-15
mokiniq (lietuviq kalbos ir literat0ros I pamokai per
savaitg, matematikos 2 paurokoms per savai4).
1.3. skirta po I val. per savaitg lietuviq kalbos ir
literatEros, anghl kalbos, mat€firatikos, informaciniq
technologijq, biologijos, fizikos, chemijos, istorijos,
geografijos konsultacii oms.
2. Sumaleja mokiniq, nepasiekusig patenkinamo lygmens,
skaidius (ly gmmt 2021 -2022 mokslo me1lr4 ir 20221A23
mokslo metq metinius ivertinimus prieS papildomus
darbus):
2.1. I-II klasiq - nuo 10,6 proc. iki 9,6 proc.;
2.2. IIFTV klasiq - nuo 9 proc. iki 8 proc.
3. Padideja mokiniq, pasiekusiq pagrindini ir aukltesn[ii
mokymosi pasiekimq lygmeni, skaidius (lyginarft Z02t-
2022 mokslo met4ir2022-2023 mokslo mettl metinius
ivertinimus pries papildomus darbus):
3.1. I-II klasiq *nuo 38,7 proc. *i39,7 proc.;
3.2. III-Mlasiq - nuo 40,7 proc. iki 41,7 proc.
4. Suma26ja mokiniq, nepasiekusiq minimalaus
matematikos PUPP lygmens, skaidius (lyginant 202 l-2@z
mokslo met4 t 2022-2023 mokslo metq PUPp rezultatus)
nuo 43,9 proc. iki 33 proc.
5. Padideja VBE ivertinimq vidurkiai:
mglgkalba-2balair;
geografija - 2 balais;
istorija - I balu;
riologija - I balu;
izika - I balu.
i.2023 m. spalio menesi suorganianota diskusija zu
Iurbarko Naujamiesiio ir Vytauto DidZiojo progirnnaziiq
lirektoriais, pavaduotojais ugdymui, lietuviq kalbos ir
iterat[ros, ulsienio kalbq, matematikos, informaciniq
echnologijq, gamtos, socialiniq mokslq mokytojais del
,eikimo karnr ir parengtas veiklq, siekiant mokiniq
qlangos, planas.

8.2. Tobulinti mokymo
proceso organizavim4
siekiant kiekvieno
mokinio nokymo(si)
palangos.

Mokymoproceso
tobulinimo veiklq,
sudarandiq sqlygas
individualios mokyrno(si)
paZangos augimui,
pl€tojimas ir stiprinimas.

1.ki2023 m. balandZio 30 d. parengtas irpatvirtintas
Geros pamokos apraSas.
2. IJri2023 m. gegu.Zds 3l d. parengtos ir pawirtintos gabiq
mokiniq ugdymo gair6s.
3.IJri2023 m. rugs6jo I d. parengtas ir patvirtintas naujos
redakcijos Mokinio individualios paZangos stebejimo
tvarkos apra5as.
4. Stebdtose pamokose ne maliau kaip E0 proc. mokytoj4
diferencijuoj4 individualizuoja dalyko uiduotis, taiko
papildomas (turtinanCias) uZduotis auk5tesniq gebejimq
mokiniarns.
5. Kiekvienas mokytojas veda ne maZiau kaip 4
inte$rotas, pamokas KITAIP Der metus.



Rezultatrl vertinimo rodikliri (kurhis vrdovaujantis
vertinama, rr nustatytos ulduotys ivykdytos)

6- Ne maZiau kaip 90 proc. I-IV klasiq mokiniq
sistemingai atlieka praejusio m6nesio individualios
palangos isivertinim4.
7. Ne mafiau kaip 5 proc. dideja mlkiniq, padariusiq
individuali4 paZang4 (lyginanr 2 021-2022 k 2022-2023
mokslo metus), slcaiCius.

8.3. Stiprinti mokiniq
pilieti5kumo ugdym4.

Mokiniq pilietinio
sqmoningumo, aktyvumo,
iniciatyvumo ir
atsakingumo didinimas,
medij4 ra5tingumo
gilinimas.

l. Organizuotos ne maZiau kaip 2 gimnazijos
bendnromeng vienijandios pilietinOs iniciafyvos per metus.
Renginiuose dalyvauja ne maZiau kaip 90 proc. I-IV
klasiq mokiniq.
2, Nuo 2023 m. rugsdjo I d. gimnazijoje veikia Jaunqirl
Saulig organizaciia.
3. Organizuoti ne maZiau kaip 2 susitikimai per metus su
kra5to apsaugos, Lietuvos kariuomends, Lietuvos valstyb6s
sienos apsaugos, Lietuvos Sauliq sEiungos atstovais,
buvusiais gimnazistais.
4. Nuo 2023 m. rugs6jo I d. I{I klasiq mokiniams
sudaromos galimybds mokytis pagal Nacionalinio
saugumo irkraito g5mybos modulio program4.
5. Mokinirl bendruomend inioijuoja2-3 labdaros, pararnos
argcrumo akcijas permehrs. Bert I akcijaAmpa
tradiciniu gimnazijos bendruomenos renginiu.
6. Kiekviena I-II klasd organizuoja po I LIONS etjEST
programos ,,Raktai i siftmg,. projektq per metus.
?. Sudarytos savanori5kos veiklos sutartys su ne maZiau

8.4. Dalyvauti formuojant
ir ig;rvendinant Svierimo
pol itik4 Jurbar{<o ra.ione.

Nuoseklus Siuolaiki5ktl ir
kokybiSkq ugdym(si)
sqlygq Savivaldybds
Svietimo istaigose kflrimas.
Gimnazija* viena iS
Savivaldybes TITM
mokyklq.

l. Direktorius dalyvauja Savivaldybds TOM paZangos
plano (STEAM ugdymo srityje) rengimo veiklose.

igyvendinimo, gimnaziioje vykdomos Savivaldybes

2. Direktorius itraukia i Savivaldyb6s TOM patangos
plano rengim4 gimnazijos mokytojus. cimnazijos lCM
darbo grupes nariai kolegialiai aptaria Savivaldybes darbo
grupds deleguotas ulduotis, svarsto siekiamo potyeio
idejas, teikia si0lymus ir kt.
3. Direktorius dalyvauja pasiruo5imo ugdymo turinio
aqulJilryo veiklose pavivaldyb€s lygmeniu ir sisremingai
vykdo informacijos sklaid4 gimnazijos bendruomendje,
ruo5iantis pokydiams ugdymo srityje.
4. Savivaldybei pasira5ius sutarti del TUM programos

9. Rizika, kurili esant nustatytos uiduotys gali biiti neivykdytos (aptinkyb6s, kurios
gali turOti neigiamos itakos ivykdyti 5ias ulduods)-

9.1. I5oriniai ekstremali situaciia ir
Vidiniai veiksniai: li faktoriai

VI SKYRIUS
YERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIIILYMAI

€r#re

10. fvertinimrs, jo pagrindimas ir sif,lymai:

AgE,*r*t.



ira*s'6*t*d,{

u[vAJNsJc - ttrvAy|lrL,s Lrtflruu$

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo
/ darbuotdq atstovavima igyvendinantis asmuo)

;&]:43::!w
(daa)

. . 1.1_. [vertinimas, jo
,fr,{,0{iNln/A}&{ ,'

,I &acrtee"Heh ddg4,8'&&- fo?
(5vietimo istaigos savininko teises i
pareigas igyvendinandios i
(dalininkq susirinkimo) igalioro asmens
pareigos)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas fA6A*'

(Svietimo istaigos
pareigas igyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asrnens
pareigos)

(vardas ir pavard6) (data)

SusipaZinau

@iu],foo' /'/r 6&4c" €ozs-e>e/
(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (vardas ir pavard€)


