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2020 METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAT IR RODIKLTAI

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

uZduotvs ivykdWos)
1. 1. Parengti gimnazijos
strategini planq202I-
2023 metans.

[vairiq gimnazijos
bendruomenes
lygmenq atstovai

i(si)traukia i strateginio
plano rengim4 ir
igyvendinim4.
Parengtas gimnazijos
strateginis planas.

Gimnazijos vizijair
veiklos perspektyva yra
ai5ki ir priimtina
gimnazijos
bendruomen6s nariams.

1.1.1. Iki 2020 m. kovo 31 d. suburta
komanda gimnazijos strateginiam planui
rengti.
1.1.2. Iki 2020 m. spalio 1 d. atlikta ir

'parengta 2017-2020 m. strateginio plano

igyvendinimo analize.
1.1.3. Iki 2020 m. gruodZio 10 d. parengtas
gimnazijos strateginio plano projektas.
1. 1.4. Gimnazijos tarybai pritarus,
strateginio plano projektas teikiamas
pritarimui Savivaldybes administracijai.

1.2. Gerinti mokiniu
pasiekimus:

Valstybiniq brandos
egzaminq (VBE) ir
pagrindinio ugdymo
pasiekimq patikrinimo
(PUPP) rezultatai
gereja. Mokiniq
sekmingas dalyvavimas
rajoniniuose,
respublikiniuose
konkuisuose,
olimoiadose.

1.2.1. Ne maiiaukaip 75 proc. visq dalykq
VBE ivertinimo vidurkis didesnis nei 50.

l.2.2.Mokiniq PUPP lietuviq kalbos ir
literatlros ivertinimo vidurkis vir5ija
respublikos'Vidurki, matematikos ivertinimo
vidurkis yra ne Zemesnis kaip respublikos
vidurkis.
1 .2.3. Kiekvienoje rajonineje olimpiadoje
(konkurse) uLirrfiabent 1 prizine vieta,
respublikinese olimpiadose (konkursuose) -
ne maLiau kaip 3 prizines vietos.

1.3. Stiprinti mokytojq
profesini tobulejim4,
kolegialq mokym4si ir
gerosios patirties sklaid4.

Organizuojamas
kryptingas mokYojq
mokymasis. Mokytojai
mokosi drauge ii vieni
i5 kitq, dalijasi ger41a

patirtimi.

1 .3. 1 . Gimnazijos pedagoginiq darbuotojq
bendruomenei organizuota:
1.3.1.1. ne maZiau kaip2 seminarai
(mokymai);
I.3.1.2. nemaiiau kaip 1 mokymosi vizitas i
kit4 mokykl4.
1.3.2. Ne mai,iaukaip 35 proc. mokyojq
veda atviras pamokas, kolegos jas stebi ir
teikia griitamqiryli.
1.3.3. Ne maiiaukup25 proc. mokytojq
vykdo gerosios patirties sklaid4 rajone,

respublikoie.



1.4. Atnaujinti ir
modemizuoti ugdymo(si)
ir poilsio aplinkas.

Mokymo priemonds
(IKT) atitinka
Siuolaikinius
reikalavimus.
Sudarytos palankios
ugdymo(si) ir mokiniq
poilsio s4lygos.

1.4.1. Atnaujinti kompiuteriai (i5 viso 17

vnt.) informaciniq technologijq kabinete.
| .4.2. lrengla ne maiiau kaip I poilsio zona
mokiniams.
1.4.3. frengta konferencijq, kurioje vykdomi
mokyojq, mokiniq, svediq pristatymai,
posedZiai, seminarai, diskusijos ir kt.,

2. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gati buti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
tur6ti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

i5kasis faktorius - laikinas nedarbin
2.2. LdSv suplanuotoms veikloms igyvendinti trukumas

llurnl
(Svietimo istaigos savininko te
pareigas igyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

SM),s
(vardas ir pavarde)
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