JURBARKO ANTANO GIEDRAIdIO-GIEDRIAUS GIMNAZIJOS
DIREKToRES vlDos GREICIUTES
2O2O METU VEIKLOS ATASKAI'IA
2021m.sausio i9 d. Nr. D3-2
Jurbarkas

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
Jurbarko Antano Giedraidio-Giedriaus gimnazijos 2017-2020 metLl strateginiame it 2020
teikimo
metq veiklos planuose numatyti tikslai ir uzdaviniai, uZtikrinantys auk5tE Svietimo paslaugq
kokybg. 2020 metq gimtrurlor veiklos prioritetai: 1) veiksmingo ir kokybi5ko ugdymo(si)uZtikrinimas; 2) saugios ir motyvuojandios ugdymo(si) aplinkos kDrimas.
2020 m. puri"t ti reikSmingi Svietimo paslaugq teikimo kiekybiniai ir kokybiniai pokydiai.
po
Gimnazijoj e2020 m. rugsejo 1 d. duomenimis I-IV klasiq sukomplektubta 20 (kiekvienos klases
5). pastaiaisiais metais gimnazijoje mokiniq skaidius yra stabilus (2020 m. rugsejo 1 d. duomenimis
dirba 75 darbuotoiai, i5 jr.l 50 _- 528, 2019 m. rugsejo I d. duomenimis - 526). Gimnazijoje
pedagoginiai. eagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programas igyvendina 45
mokyoJai, iS jq 6 igijE ekspefto,24 - mokytojo metodininko, 10 - vyresniojo mokytojo ir 5 mot<ytolo tvaiintacing kategorij4. Visiems mokiniams sudarytos s4lygos socialing, psichologing,
informacing, karjeros planavimo pagalb4. Si4 pagalb4 teikia socialiniai pedagogai, psichologas,
bibliotekininkai.
Gimnazijos mokytojai aktyviai vede atviras ir integruotas pamokas. Pamokos vyko ir uZ
gimnazijos ribq: Jurbarko kra5to muziejuje, Jurbarko vie5ojoje bibliotekoje, Dvaro parke, Jurbarko
kulturos centre ir kitose edukacinese erdvdse. Mokiniai dalyvavo Siq lstaigq organizuo.iamuose
renginiuose, bendruose projektuose. Del Covid-19 pandemijos gtmnazljai teko skubiai pasirengti
nuotoliniam mokymui. Per trump4 laik4 bendruomene susitard del nuotolinio mokymo(si) tvarkos,
buvo parengtas ir patvirtintas gimnazijos nuotolinio mokymo(si) organizavimo tvarkos apra5as,
mokytojai aatyvarro mokymuose ir konsultacijose. Pagal galimybbs dalis mokiniq ir mokytojq buvo
aprlpinti kompiuterine iranga.
Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu mokymo(si) bfldu Zymaus poveikio mokiniq
pasiekimams nepadare, bendras puikiai ir labai gerai, gerai, patenkinamai ir nepatenkinamai
tesimokandiq mokiniq skaidius bei procentine dalis kito neZymiai. III ir IV klasiq mokiniq
paLangumas padidejo atitinkamai'2,52 proc. ir 1,29 proc. PaZangumo padidejim4 galima sieti su
mokiniq didesne atsakomybe renkantis individualius ugdymo planus bei ruo5iantis brandos
egzaminams. Tadiau I ir II klasiq mokiniq paZangumas sumaZejo atitinkamai 4,54 proc. ir 1,74 proc.
Sis rodiklis sietinas su pasikeitusia mokymosi aplinka, organizuojant ugdymo proces4 nuotoliniu
bUdu. 2020 metais 28 proc. sumaZejo praleistq pamokq skaidius ir 12,8 proc. nepateisintq pamokq
skaidius. Individualiq pokalbiq metu buvo atliktos mokiniq, jq tevq (kitq atstovq pagal !statym4),
mokytojq, klasiq vadovq apklausos del mokiniq adaptacijos, nuotolinio mokymo(si).
Tenkinami mokiniq neformaliojo Svietimo poreikiai - mokiniai dalyvavo menines, sporto.
intelektualinds, gamtamokslines, technologinds, Zurnalistines krypties uZsiemimuose. 2019-2020
mokslo metais veike 16 bureliq, 20202021 mokslo metais - 18 b[reliq. Juos lanko apie 50 proc. visq
mokiniq. Neformaliajam Svietimui skirta 50 valandq: pagrindinio ugdymo antrosios dalies koncentre
-21val, vidurinio ugdymo koncentre -29 val. Neformaliojo Svietimo veiklas mokiniai renkasi ir uZ
gimnazijos ribq.
Gimnazija tgse dalyvavim4 jaunimo asmeninio tobule"iimo ir mokymosi i5 patirties DofE
(The Duke of Edinburgh's International Award) programoje.2020 metais apdovanojimq iSkilmese

L

mokiniams iteikti 2 bronzos Zenkleliai, programoje dalyvaujantiems mokytojams, veikl4
koordinuojandiam direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir gimnazijos direktoriui padekos.
Jaunqiq Zurnalistq blrelis dalyvavo projekte Zurnalistikos laboratorija", kuri renge Lietuvos
Zurnalistikos centras kartu su multimedijq agent[ra ,,Nanook" bei JAV ambasada Vilniuje.
Gimnazijos mokiniai dalyvavo VSf ,,Turing School" nuotoliniuose projekto ,,Prisijungusi Lietuva":
efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmenine bendruomend" uZsidmimuose.,
2020 metais buvo tgsiamas tarptautinio Erasmus* projekto ,,Eurotopia-Building a better
future by developing an eco-friendly lifestyle" (,,Eurotop1ja - geresnds ateities kurimas pletojant
ekologi5k4 gyvenimo bDd4") igyvendinimas. Austrijoje gimnazijos mokiniq ir mokytojq komanda
pristate ekologing rajono ir Salies situacij4 kitoms projekte dalyvaujandioms Vokietijos, Italijcis,
Suomijos, Austrijos ir Lietuvos mokykloms.
Siekiant didinti mokiniq susidomejimE gamtos mokslais, matematika, inZinerija, ugdyti
mokiniq kDrybi5kumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas, buvo tgsiamas bendradarbiavimas
su Vilniaus Gedimino technikos universitetu. Mokiniai lankesi Siame universitete, dalyvavo
paskaitose, atliko praktinius darbus laboratorijose, suZinojo apie studijq programas. Vienas
susitikimas vyko nuotoliniu budu. Buvo nuolat teikiamos destytojq konsultacijos, vyko darbas
nurodytose platformose. Gimnazija palaike rySius ir su Vilniaus universiteto Gyvybes mokslq centru.
2020 metq gruodZio menesi pasira5yta sutartis su Kauno technologijps universitetu atvers dar
didesnes bendradarbiavimo su auk5tosiomis mokyklomis galimybes. Baigiamqjq klasiq mokiniai
dalyvavo studijq mugese, aukStqjq ir profesiniq mokyklq piirtuty*uose gilnazijole, susitikimuose
su buvusiai5 gimnazistais, pristatandiais savo karjeros keli4, sudarytos galimybes dalyvauti
nuotoliniuose karjeros ugdymo renginiuose.
Pradejus ugdym4(si) organizuoti nuotoliniu b[du, Zurnalistq burelio ir mokytojq iniciatyva
mokiniai aktyviai dalyvavo virtualiuose konkursuose, parenge virtualius sveikinimus. Veiklos
vie5inimui buvo rengiamos publikacijos laikra5diams ,,Sviesa" ir ,,Mlsq laikas", respublikiniam
leidiniui ,,Svietimo naujienos". Aktuali informacija nuolat skelbiama gimnazijos interneto svetaineje.
2020 metais ypad suaktyvejo gimnazijos paskyra socialiniame tinkle,,Facebook'0.
Sekming4 2020 mett4 gimnazijos tikslq ir uZdaviniq igyvendinim4 rodo mokiniq pasiekimai
laikant brandos egzaminus, laimejimai respublikiniuose, rajoniniuose konkursuose, olimpiadose,
sporto varZybose ir projektuose. Pasiekimai respublikoje: konkurse ,,Praeities stiprybe dabardiai.,
- I vieta; integruotame technologijq ir literat[ros konkurse ,,Klrybos pauk5td" - I vieta; jaunimo
fotoreportaZq konkurse ,,KriStolinis objektyvas2020" * I vieta; konkurse,,Lietuvos kovq uZ laisvg ir
netekdiq istorija" - III vieta; viktorinoje.,Po LvargLddtu dangum" III vieta. pasiekimai rajone:
ivairiq m'okomqjq dalykq olimpiadose laimetos 58, konkursuose - 8 , varZybose 7 - prizines vietos.
Zoninese v-aiZybose uZimtos 3 prizines vietos. Tarptautiniame uZsienio kalbq konkurse
,"Kalddos
keliauja per pasauli" laimetas III laipsnio diplomas. Gimnazijos direktoriaus iniciatyva mokiniams
uZ pasiekimus moksle, laimejimus olimpiadose, konkursuose, sporto varZybose buvo
iteikiami ne tik
padekos ra5tai, bet isteigti t prizai (atminimo dovaneles).
2020 mett4 daugelio valstybiniq ir mokykliniq brandos egzaminq i5laikymo procentas ir
iverlinimo vidurkis vir5ija rajono ir Salies rezultatus.
Gimnazij os valstybiniq brandos egzaminq 2020 mett4 rodikliai
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Gimnazijos mokykliniq brandos egzaminq 2020 mett4 rodikhar
Dalykas

Lietuviq kalba ir
literatura
Menai
Technolosiios

ISlaikiusiuiu proc.
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Sekmingai baige vidurinio ugdymo program? ir igijo vidurini i5silavinimat 122 abiturientai
i3 124 (98,4 proc.). Lyginant 2019 ir 2020 metus 4,16 proc. padidejo mokiniq, igijusiq vidurini
iSsilavinim4 nuo baigusiq vidurinio ugdymo program4. Daugiau nei puse abiturientq (59,7 proc.) tgsia
mokym4si auk5tosiose mokyklose, i5 jq 38,7 proc. - universitetuose.
2020 metais gimnazijos savivaldos institucijos sekmingai igyvendino veiklos programas.
Gimnazijos taryboje svarstyti ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu bDdu, paramos le5q
panaudojimo, mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq atestacijos klausimai, veiklos planavimo
dokumentai, gimnazijos nuostatai, remejq paramos fbndo nuostatai ir kiti klausimai. Mokytojq
taryboje aptarti mokiniq paZangumo ir lankomumo, projektiniq darbq ir brandos egzaminq rezultatar,
susitarimai del nuotolinio darbo, svarstyti mokiniq pasiekimq ir paZangos ver{inimo ir kiti klausfmai.
Gimnazijos tarybos ir Mokiniq tarybos atstovai dalyvavo diskusijoje ,,Mokiniq atsakomybes
didinimas". Mokiniq taryba inicijavo ir organizavo renginius, pilietines akcijas.
Praejusiais metais visi mokytojai tobulino savo kvalifikaCij4 ir kompetencijas. Pedagogai,
organizuodami seminarus ir mokymus, skaitydami prane5imus, vykde dalyking ir pedagoging sklaid4
ne tik gimnazijoje, rajone, bet ir respublikoje. Buvo organizuoti du Mokytojq ir pagalbos mokiniui
specialistq atestacijos komisijos posedZiai. Mokytojo eksperto kvalifikacine kategorija suteikta
biologijos ir informaciniq technologrjq mokytojams, mokytojo metodininko - fizikos mokytojui.
2020 metais atliktas gimnazijos veiklos kokybes isivertinimas (tema - vadovavimas
mokymuisi, rodiklis - ugdymo(si) organizavimas). Vykdant isivertinim4 ir apklausiant mokinius, jq
tevus (kitus atstovus pagal istatym4), mokytojus buvo naudoti internetines sistemos IQES online
Lietuva elektroniniq apklausq instrumentai. Bendru visq apklausos dalyviq grupiq vertinimu,
girnnazijos aplinka yra saugi. Mokiniai, tevai (kiti atstovai pagal istatym4) ir mokytojai gerai vertina
bendradarbiavimo gebejimq ugdym4 gimnazijos aplinkoje. Tobulintinos sritys: ugdymo proceso
savivaldumas ir personalizavimas, ugdymo proceso ir rezultato lygiavertiSkumas, mokinio asmenine
palanga; mokiniq savirai5kus dalyvavimas gimnazijos gyvenime; kolegialumas, ry5iq su tevais
(kitais' atstoVais pagal istatym4) stiprinimas.
Gimnazija tgse LIONS QUEST ilgalaikes socialines ir emocinio programos ,,Raktai i
sdkmg" igyvendinimq. 2020 metais idiegta ,,Patydiq ddZutd". Gimnazijos Vaiko gerov,is komisija
r[pinasi mokiniui saugia ir palankia mokymosi aplinka. PosedZiuose aptariami mokymosi
pasiekimai, lankomumo problemos, galimi pagalbos b[dai, vykdoma netinkamo elgesio intervencija.
PaZangiq technologijq pletra ir nuotolinio mokymo prganizavimas, ipareigoja keisti
mokynro metodik4, atnaujinti materialing mokymo bazg. AtsiLvelgiant i mokytojq apklausos del
bltinq mokymo priemoniq isigijimo rezultatus, 2020 metais nupirkta vadoveliq ir groZines

4

literatlros, skaitmeniniq ir kitq
ivairiq priemoniq anglq kalbos, biologijos, matematikos, fizikos,
informaciniq technologijq, dailes, muzilos kabinetamsl
islgyta sporto inventoriaus.
2020 mettl pradZioje buvo irengtas keltuvas i-relguiiesiems,
o liepos menesi pradeti
gimnazijos renovacijos darbai. Del gimnazijos
viduje atliekamq darbq i, uutin,l ugdymo(si) s?lygil
neuZtikrinimo nuo 2020 m' rugsejo 7 d. mokyroo pro..ras
visq kiasiq mokiniams gimnazijoje
organizuojamas nuotoliniu budu. Rugsejo-spalio
merresiais konsultacijos ir neformalusis svietimas
buvo vykdomi derinant kasdieni ir nuotolini mokymo proceso
organizavimo bldus. Konsultacijos
mokiniams vyko gimnazijos bendrabudio, sporto tlmpritro
patalpose.
Siekiant, kad pastato renovacija,.yktrl sklandziai ir.tititq
siq dienq sprendinius, gimnazijos
vadovybe inicijavo ir daug pastangq st<yre iet parengto
p-pt to tobulinimo i, tlt rtini- o.2020metais
sutvarkyta elektros instaliacija, pakeista Sildymo
rirt"-u, piq.rru-" ir trediame aukstuose sanitariniai
mazgai pritaikyti rieigaliesiems, atlikta dalis pastato
aruio sittinimo, lauko i"ipi l atnaujinimo darbq.
AtsiZvelgiant i tai, kad gimnaziia yra brandos egzaminq
vykdymo centras, irengta kondicionavimo
sistema l5 kabinetq' Jurbarko rajono savivaldybii
skyrus l6sq, gimnazijos aptarnaujandio personalo
darbuotojai atliko visq kabinetq, esandiq.yltlju-.-ketvirtajame
aukstuose, dalies koridoriq remont4.(isdaZytos sienos, grindys). 2020 metais'is
sviltimo ou;er<tiipletros ir modernizavimo lesq mokytojq
kambarys pertvarkytas i erdvi4 patalp4. Tais padiair
*.tui, gimnazijos vadovybes iniciatyva rfibine
pertvarkyta i erdvesng patalp4, sutvarkytas gimnazijaipriklausantis
sodas.
Del nenumatytq aplinkvbiq, atsiradusiq deicovid-ti;il";ij;;
ir gimnazijos renovacijos,
vadovavimo, veiklos koordinavimo ir visos gimnurtJor
Gnorro.nanes s4lygos tapo sudetingesnes,
todel dalies'gimnazijos planavimo dokumentuose
numatytq rodikliq nebuvo
imanoma igyvendinti.
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II

SKYRIUS

METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR
RODIKLIAI
ndiniai
veiklos rezultatai
Metq uZduotys
(toliau uZduotys)
1.1. Parengti

gimnazijos
strategini planq
2021-2023
metams.

Siektini rezultatai

{vairiq

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
uZduotys jvykdytos)

gimnazijos

bendruomends

gimnazij os strateginiam
planui rengti.
Atlikta ir parengta

'

strateginio

mokiniq

igyvendinimo analize.
Parengtas gimnazijos

atstovq,

Gimnazijos vizija ir projektas.

veiklos

perspektyva

yra aiSki ir priimtina
gimnazijos
bendruomends
nariams.

Valstybiniq

brandos

egzaminq (VBE) ir

pagrindinio

strateginio
projekt4.

Gimnazijos

pritarus,
plano

tarybai
strateginio
projektas

planas pateiktas Jurbarko
savivaldybes
teikiamas pritarimui administracijos Svietimo,
Savivaldybes
kulturos ir sporto skyriui
administracijai.
'suderinimui.
Ne maZiau kaip 75 proc.

visq dalykq VBE

ugdymo ivertinimo vidufkis
pasiekimq patikrinimo didesnis nei
50.
rezultatai

lUfP)

gimnazijos

plano

planas.

iS

grmnazuos
administracijos,
mokytojq,
Svietimo
pagalbos specialistq,

igyvendinim4.
Parengtas gimnazijos

20t7-2020

rodikliai

Komanda, sudaryta

lygmenq atstovai
i(si)traukia
i
strateginio plano
rengim4
ir
strateginis

1.2. Gerinti
mokiniq
pasiekimus.

Pasiekti rezultatai ir jq

78 proc. visq dalykq VBE

ivertinimo vidurkis virSiia
jvertinimo vidurki rajon!,

o biologijos, fizikos,
chemijos, informacini

Metq uZduotys
(toliau -

Siektini rezultatai

uZduotys)

gereja.

Mokinir4

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

dalyvavimas
rajoniniuose,
respublikiniuose
konkursuose,
olimpiadose.

rodikliai

Mokiniq PUPP lietuviq

technblogijq

literatfiros
ivertinimo vidurkis
virSija respublikos
vidurki, matematikos
ivertinimo vidurkis yra
ne Zemesnis kaip
respublikos vidurkis.
Kiekvienoje rajonineje
olimpiadoje (konkurse)
uZimta bent I prizine
vieta, respublikinese
olimpiadose

Gimnazijos matematikos
VBE ivertinimo vidurkis

kalbos ir

sekmingas

Pasiekti rezultatai ir iu

(konkursuose)

ne

maLiau kaip 3 prizines
vietos.

Salyje.

0,2 maLesnis nei Salies. ,
VBE iverlinimo vidurkis
didesnis nei 50 (iskaitant
49,85 ir 49,25) pasiektas
67 proc. visq dalykq.
PUPP vykdomas nebuvo.

Rajoninese
mokomqjq

ivairiq
dalykq
olimpiadose laimetos 58,
konkursuos€ - 8, sporto
varZybose - 7 prizines
vietos. Respublikiniuose
konkursuose, viktorinoje

laimetos prizines

5

prizines vietos.

Tarptautiniame uZsienio
kalbq konkurse,"Kal€dos
keliauja per pasauli"
laimdtas III laipsnio
diplomas.

L3. Stiprinti
mokytojq
profesini
tobulejim4,
kolegialq

Organizuojamas
kryptingas mokytojq
mokymasis.
Mokytojai mokosi
drauge ir vieni i5 kitq,

Gimnazijos
pedagoginiq darbuotojq
bendruomenei

mokym4si ir
gerosios patirties
sklaid4.

patirtimi.

ne maLiau kaip

dalijasi

Pedagoginiq darbuotojq
bendruomenei
organizuoti mokymai del
organizuota: ' I darbo
naudojant
ne maLiau kaip 2 I Microsoft
Teams
gerqa seminarai (mokymai);
platform4.
1

mokymosi vizitas i kita
mokykl4.
Ne maZiau kaip 35 proc.
mokytojq veda atviras
pamokas, kolegos jas
stebi ir teikia griltam4li
rv5i.
Ne maZiau kaip 25 proc.
mokytojq vykdo
gerosios patirties
sklaid4
raJone,
respublikoje.

Del pandemijos ir
karantino mokymosi
vizitas i kita mokykl4
neivyko.
Vasario-kovo men.

mokytojai aktyviai vede

atviras ir

integruotas

pamokas.

27 proc. mokytojq vykde
gerosios patirties sklaid4
rajone ir respublikoje
(vede 6 seminarus/skaite

prane5imus

rajono

mokytojams, 6
1.4. Atnaujinti ir
modernizuoti

Mokymo

(lKT)

priemones
atitinka

Atnaujinti kompiuteriai

(iS viso 17

vnt.)

-

respublikos mokytoi ams)
Informaciniq
technologijq kabinete
atnau,iinti kompiuteriai.

Metq uZduotys
(toliau uZduotys)
ugdymo(si) ir
poilsio aplinkas.

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovauiantis
vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

Siektini rezultatai

Siuolaikinius
reikalavimus.

Sudarytos palankios
ugdymo(si) ir mokiniq
poilsio s4lygos.

lnlOrmaclnlq
technologij q kabinete.
{rengta ne maZiau kaip 1
poilsio zona mokiniams.
frengta konferencijq,
vykdomi
kurioie
mokytojq, mokiniq,
svediq pristatymai,
posedZiai, seminarai,
diskusijos ir kt., patalpa
(atnaujintas mokytojq
karnbarys).

Pasiekti rezultatai ir ru

rodikliai

Del - pandemijos

rr

gimnazijos

renovacijos
zona
mokiniams neirengta.
Pertvarkytame
erdvesniame mokytojq

darbq, poilsio

kambaryje vyks ne tik
pedagoginiq darbuotojq
posedZiai/pasitarimai, bet

gales

b[ti

organizuojamos
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2. ULduotvs. neivvkdvtos ar ivvkdvtos i5 dalies d€l numatvtu riziku (iei tokiu buvo
UZduotvs
PrieZastvs. rizikos
Nebuvo
3. UZduotvs ar veiklos, kurios nebuvo
UZduotys i veiklos
3.1. Ugdymo proceso organizavimas
nuotoliniu budu Covid-19 pandemijos ir
gimnazijos renovacijos metu.

planuotos ir nustafytos, bet ivykdytos
Poveikis Svietimo istaigos veiklai
UZtikrinant mokymo(si) nuotoliniu bDdu or ganizavimE,
atsirado naujq, nestandartiniq sprendimq reikalauj andiq

funkcijq: personalo veiklos, ugdymo(si)

proceso

organizavimo ir koordinavimo, operatyviq spren.dimq
pridmimo, vykdymo, valdymo, papildomq duomenq
rinkimo, nuolatinio bendruomenes informavimo,
motyvavimo ir ivairiapgses pagalbos teikimo.
Zenkliai padidino darbo kr[vi, darbo laiko s4naudas ir
atsakomybe valstybiniu brandos egzaminu vykdymas.
Kovo-geguZes menesiais gimnazijos bendrabutyje buvo

3.2. Bendrabudio patalpq asmenims,
kuriems brltina Covid- 1 9 pandemij os
metu saviizoliacija, paruo5imo ir
apgyvendinimo organizavimas.

apgyvendinti 48 asmenys. Paskirti darbuotojai
koordinavo, atliko nustatytus veiksmus, susijusius su
apgyvendinimu, rupinosi patalpq dezinfekavimu ir

3.3. Parengti, patvirtinti (Jurbarko

hisienos salvsu oalaikvmu.
Gimnazijos nuostatuose iteisintas nuotolinio mokymo(si)

rajono savivaldybes tarybos 2020 m.
gruodZio 17 d. sprendimas Nr. T2-333)
ir iregistruoti Juridiniq asmenq registre
nauii simnaziios nuostatai.
3 .4. Gimnazij os patalpq
atnauj inimo/perkelimo inicij avimas :
3.4.7. patalpq, esandiq antrajameketvirtajame auk5tuose, remonto darbq
atlikimas;
3.4.2. iS bendrabudio i gimnazijos
pastat4 perkeltas anglq kalbos
kabinetas;

organizavimo bDdas, ugdymas(is) Seimoje, atlikti

Lietuvos Respublikos teises aktq

reikalavimus

atitinkantys pakeitimai.

Gimnazilos aptarnaujandio personalo darbuotojai
atnaujino (iSdaZytos sienos, grindys, sutvarkytos lubos)
19 mokomqjq dalykq kabinetq, trediojo auk5to koridoriq,
antrojo ir ketvirtojo auk5tq holus. Pagerintos ir esteti5kai
sutvarkytos mokymosi aplinkos ir darbo s4lygos atitinka
higienos normq reikalavimus.

UZduotys / veiklos
3.4.3. mokiniq rlbines pertvarkymas i
erdvesng patalp4 ir rlbq spinteliq
visuminis sutvarkymas.

Poveikis Svietimo istaisos veiklai
I pertvarkyt4 erdvesng rlbing perkeltos mokiniq rubq
spinteles i5 antrojo ir trediojo auk5tq. Visos rlbq spinteles
tvarkingos, pakeistos spyneles.

(iei tokiu buvo) ir rezultatal
Rezultatq vertinimo rodikliai

4. Pakoreguotos praeiusiu metu veiklos uZduotvs

Siektini rezultatar

UZduotys

(kuriais vadovaujantis
vertinam4 ar nustatytos
uZduotvs

Pasiekti rezultataiir

jq rodikliai

iwkdvtos)

Nebuvo

III SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS
VERTINIMAS
5. Gebdjimq
I

a

atlikti pareigybds apra5yme nustafytas funkcijas vertinimas
ataskai
PaZymimas atitinkamas

5.1. Informaciios ir situaciios valdymas atliekant funkciias
5.2. I5tekliu (Zmoei5kuiu. laiko ir materialiniu) paskirstvmas
5.3. Lydervstes ir vadovavimo efektvvumas

5.4. Zinrq, gebejimq ir igudZiq panaudojimas, atliekant funkcijas ir
siekiant rezultatu
5.5. Bendras ivertinimas (paZymimas vidurkis)

langelis:
1 - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;
3 - gerai; 4 -labai gerai
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IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATV VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJU TOBULINIMAS
6.P

rezulta

kdant uZduotis isivertinimas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
6.1. UZduotys vykdytos ir virSijo kai kuriuos sutartus verti_nimo rodiklius
6,2. UZduotys 5 esmds jvykdytos pagal sutartus veftinimo rodiklius
6.3. {vykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
6.4. ULduotys neirykdytos pagal sutaftus vertinimo rodiklius

PaZymimas atitinkamas

laneelis
Labai serai x
Cerai I
Patenkinamai

E

Nepatenkinamai

n

kurias nordt tobulinti
7.1. Tobulinti vadovavimo usdvmui kompetencij4, siekiant veiksmingai kompensuoti mokiniq
mokymosi praradimus del Covid-19
darbo (abipusio bendradarbiavimo su mokiniq tdvais, problemq sprendimo)

8

V SKYRIUS

KITV METV VEIKLOS UZoUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
8. Kitq metq uZduofys
nustatomos ne maZiau kain 3 rr ne dausrau karn 5 uZd

UZduotys
8.1. Parengti

ir

igyvendinti mokinir,
mokymosi praradimq
del Covid-l9 planq
2021 metams.

Siektini rezultatai
Veiksmingai

ir

sekmingai
igyvendinamas mokiniq
mokymosi praradimq del
Covid-19 planas.

8.2. Parengti/atnauj inti
gimnazijos vidaus
kontroles politikos

Gimnazijos
vidaus
kontroles oolitika atitinka
Vidaus
kontroles

igyvendinim4
reglamentuojandius
dokumentus.

juridiniame

igyvendinimo

vieSajame
asmenyje

tvarkos

apraSe,

S

Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertindma, ar nustatytos
uZduotvs ivvkdvtos)
8.1.1. Iki 202I m. kovo 1 d. suburta
komanda gimnazijos mokiniq mokymosi
praradimq del Covid-19 planui (toliau planas) parengti.
8.1.2. Iki 2021 m. kovo 20 d. parengtas
planas, kuriame numatytos priemones
rnokymosi praradimams kompensuoti.
8.1.3. I-IV klasiq mokiniq paZangumas,
lyginant 2020*2021m. m. I ir II pusmediq
rezultatus, gereja ne maZiau kaip 5 proc.
8.1.4. Gimnazijbs vadovai ir mokytojai,
nuotolindse
dalyvaudami
konsultacij o se/mokymuose/seminaruose,
tobulina kompetencijas del kokybiSko
ugdymo organizavimo mokiniq
mokymosi praradimq kompensavimo
sritvie.
8.2.1. Iki 2021 m. gruodZio 3l d.

parengtrlatnaujinti ir

patvirtinti
gimnazijos veikl4 reglamentuojantys ir
kiti dokunrentai:
8.2.1.1. Darbo tvarkos taisykles;

8.2.1.2. Asmens duomenq

apsaugos

patvirtintame

Lietuvos tvarkymo politika;
finansq 8.2.1.3. Lygirl galimybiq politika ir jos
2020
ministro
m. birZelio igyvendinimo tvarkos apra5as;
29 d. isakymu Nr. 1K-195, 8.2.1.4. Darbuotojq kasmetiniq atostogq
nustatytus reikalavirnus ir eiles sudarymo ir atostogq suteikimo
nuolat tobulinama.
tvarkos apraSas;
8.2.1.5. Intbrmaciniq ir komunikaciniq
technologijq naudojimo bei darbuotojq
stebesenos ir kontroles darbo vietoje
tvarka;

Respublikos

8.2.1.6. administracijos ir

[kio
personalo
pareigybiq
aptarnaujandio
apra5ymai;

8.2.L7. ugdymo, buhalterines apskaitos,
civilines saugos, darbuotojq saugos ir
sveikatos srityse organizavimo apra5ai
(pagal poreiki).

8.2.2. Darbuotojai supaZindinami
parengtais/atnauj intais dokumentais.

su

Siektini rezultatai

UZduotys
8.3. Efektyvinti
veiklos ir personalo
dokumentq valdymo
sistem4, naudojant
eDVS (elektronine
dokumentq valdymo
sistema).

Gimnazijos

dokumentq
valdymas atitinka Lietuvos

Respublikos

asmens
apsaugos

duomenq

istatymo ir kitq teises aktq
reikalavimus.
Naudojant eDVS,
tobulinamas gimnazijos
personalo ir dokumentq

Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar nustatytos
uZduotvs ivvkdvtos)
Gimnazijos personalo ir dokumentq
valdymo sistemos pokydiai (gimnazijos
direktoriaus ataskaitqje uL 2021 m.
nurodomos sritys, kuriose sekmingai
idiegta ir veiksmingai naudojama eDVS
,,Integrra.").

valdymas: operatyvus ir

patikimas

informacijos
srautq nukreipimas, laiku
kontroliuojamas uZduodiq
ir dokumentq r,ykdymas,
dokumentus perkelimas i
e

lektroninE

DVS

erdvg

popierines
informacijos kiekius,
maZesnes Gimnazijos
direktoriaus ir personalo
laiko
s4naudos,
gali
dokumentai
buti
pasira3omi sisternoje
elektroniniu nekvalifi kuotu
maztna

ir kvalifikuotu para5u,

efektyvesnis

darbuotojq
funkcijq
atlikimas,
galimybe darbuotojams
dirbti nuotoiiniu budu.
8.4. Stiprinti
bendrirvim4 ir
bendradarbiavim4 su
mokiniq tdvais,

itraukiantjuos I
aktyvi4 gimnazijos
bendruomenes veikla.

8.4.1. Iki 2021 m. balandZio 30 d.
atnaujintas gimnazijos mokiniq tevq
informavimo apraSas.

8.4.2. Vien4 kart4 per savaitg vyksta
gimnazijos direktoriaus Valanda mokiniq
tevams.

8.4.3. {gyvendinta bent viena gimnazijos
Tevq komiteto iniciatyva.
8.4.4. Vyksta bent 3 profesinio

informavimo renginiai, kuriuose

savo

profesij4, karjeros keliq pristato mokiniq
tevai.
8.4.5. Gimnazijos bendruomenei
organizuotuose renginiuose dalyvauja
bent 10 nroc. mokiniu tevu.
9. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali btiti nelvykdytos (aplinkybds, kurios gali
tur€ti nei
ti Sias uZduotis
9.7. Zmoei5kasis faktorius (laikinas nedarbinsumas). .:
Ekstremali situaciia del Covid- 19.

