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Strategini plan4 (patvirtintas Vilniaus Salomejos Neribs gimnazij
miesto savivaldybes administracij os direktoriaps 20 I 8 m. lapkr

nutarimu 2017 m. spalio 26 d.).
naujovems ir gerbianti kitoki

vieno mokinio optimaliausiems pasiekimams ir lruolatinei paZangai.

stebesenos, fiksavimo ir rezultatq panaudojiimo formas.

ymo(si) pagalbos teikim4.
inkq ergonomiSkum4 ir funkcionalum4.

jos strateginio laikotarpio veiklos kryptys ir vadytiniai siekiai:
ti medijq ra5tingumo program4 ir jai skirtas ntetodings priemones;
ijas; teikti savalaikg pagalb4 mokymosi sunkumus patiriantiem
ir neformalias veiklas.
i) aplinkq, siekiant teikti savalaikg pagalb4 rfokynlosi sunku

vencines progl'amas (,,Savu keliu", ,,Be iliuzijq"), skatinti pozity
lius kryptingai ir racionaliai panaudoti medijq mlkymUi,

rezrultatai (2018-2019 m. m. duomenys):
. (20f 7-20f 8 rn. m. 91,3 proc.,2076-2017 m, mt 84,47 proc,)

17-2018 m. m. 85,33 proc., 2016-2017 m. mi 89,32 proc.) P

3,84 ) (Vilniaus miesto mokyklq - 6,03, Lietqvos - 5,29), lietuvi
, Lietuvos - 6,28).
klasiq mokiniai ir brandos atestatus gavo 94,19 proc. (pernai 96

mejimai. Visi pasirinkg mokiniai i5laike anglil k. (6f,19), istorij
;rafijos (32.33) VBE; lietuviq k, ir literatiiros bei monq MBE .

inius mokiniq pasiekimus sudaro palankias s4lygas mokini
iai aktyviai dalyvavo bei laimejo priziniq vielq Lietuvos mokini
varZybose bei .konkursuose, meninds krypties pespublikiniuose bei

pelnytos 27 prizinds vietos, Salies llgmens
olimpiadose pelnytos 2 prizinds vietos; miesto lygmens

mokiniq technologijq olimpiados Vilniaus mielsto etape IV
ir jaunimo dainavimo konkurse Vytautui Kernagiui atmint

: Vilniaus miesto rusiSkos dainos festiValyie I kl. mokin

Gimnazija veikia pagal 2018-:2022
iaus 2018 m. lapkridio 5 d., pritarta Viln

d., Vilniaus Salornejos Neries gimnazijos
Gimnazijos vizija: bendruomene atvira

Gimnazijos tikslai sukurti s'augiq
t.ekimams ir nuolatinei p aiangai ; p as itelkiant

Strateeiniai tikslai ir uZdaviniai:
Tikslas 1. Sukurti ugdymo(si) s4lygas ki
UZdaviniai:

l. Diegti inovacijas ugd'ymo(si)
2. Kurti mokiniq individlualios
3, Formuoti bendruomening ku

Tikslas 2. Kurti kiekvienam mokiniui
UZdaviniai:

1. UZtikrinti efektyvq ir savalaiki
2. Xryptingai didinti ugrlymo(si)

2019 metq Vilniaus Salomejos Neries gi
o Gerinti ugdymo kokybg, siehiant i

tobulinti rnokytojq profesines kom
mokiniams. efektvviai derinti formaliasi

o Kurti saugi4 emocing ir fizing ugdym
patiriantiems mokiniams, igyvendinti p

kolegialq griltam4li rySi, finansinius i

Svarbiausi gimnazijos mokiniq ugd
Gimnazijos mokiniq paZangumas -- 94,10
Pagrindini i5silavinim4 igrjo - 94,12 proc.

kos ivertinimq vidurkis - 3,94 (pernai

- 6,18 (pernai 5,92) (Vilniaus miesto - 6,

Vidurini i5silavinim4 igijo visi (100 proc.) I
), 5 mokiniams iteikti mokymosi pasiekimq

41), biologijos (43,3), rusq k. (78,07), IT (40,9),
Gimnazija siekdama kompensuotlL silpnus
iniq, kiirybiniq kompetencijrtr rai5kai. Moki
inese olimpiadose, konkursuose, sporti

ilniaus miesto konkursuose. Miesto lygmens
31 prizine vieta, miesto lygnrens dalyk

rZybose pelnytos 3 prizines vietos. Lietuvos
rokinys uZeme I viet4; Respublikiniame
Nenusigask. tai aS..." III klases mokinys la



imejo II viet4.
Gimnazija sudaro galimybes kiekvienam

ItUrines s4lygas namuose, turintiemsi speciali
iq neformaliojo vaikq Svietimo programas

ikos ir kitq dalykq konsultacijas,

gios ugdymo(si) aplinkos asmenybds brand
L Pirmq klasiq mokiniai sekmingai

tarpus avio bendr qvimo taisykleis, kurios
laikosi, (2019 lapkritis)

2. Tevai pasitiki mokykla ir teigiamai

3. Pamokose ir per perhaukas mokiniai.j
kiti dqrbuotojai yra labai drawgiiki", 8

visiems biltq gera",88 proc. pirmq klasiq
gruodis)

4. Mokytojq kvalifikacijos tobulinimui ski

mokiniq nuoinong, ivesti specializuotq
inovacijos. fvairirl dalykq pamokose i5bandoma

mui. Stebetq pamokq duomenys patvirti

mokykl4 jq vaikas eina su dZiaugsmu ir
gyvenimo kurim4. (NSA apklausa 2019)

mokymui(si) (pvz. chemijos, biologijos, i
Turtinama ir kuriama materialiniu i5t

ugdymo kompetencijq tobulinirnui.
5. Mokyklos erdves pritaikytos rnokiniq

kultiira.
Pagal2019"2021 m. m, ugdymo plan4 I

lniai igytas Zinias ir kompetencijas paden

ijq parodas ir filmq pristatymus (mokyk

mnazijos, Vilniaus m. savivaldybes, valstybes
rrtina ir palaiko mokyklos kaitos kryptis.

rkiniui, ypatingai turindiam nepalankias socidlines, ekonominer
q ugdymosi poreikiq, pasirinkti jo poreikius 4tliepi:indias ivairi

le5os panaudotos medijq ra5tingumo, k[rygi5kunlo, itraukioj

visq dalykq konsultacijas. Ketvirtadalis mokinill sistetningai

kurimo kriterijai:
jasi. 86 proc. mokiniq pritaria teiginiui ,,Yla aiikios
iojavisai molqtklai".89 proc. priima gimnazijos susitarimus ir j

mokyklos lankymo nuostatas. 68 procentai tevq tvirtina, kad j
proc. pritaria teiginiui, kad mokykla itraukia mokinius i mokyk

iasi saugus. 86 proc. mokiniq tvirtina, kad ,,Mo),lEklos motEtojai ir
,1 proc. tevq teigia, kad ,,molEkla deda daug,pastangu, kad.ioie
mokiniq teigia, kad ,,Savo klaseje ai jauiiuosi gbroi,.. (2019 sausis,

dalykai : socialines medij os, audiovizualines dip: t.ffill?:
rtautinio projekto IMES metu sukurta metodine medZiaga medii

kad daugumoje pamokq mokytojai tikslingai naudoja/integruoj
rijos ir pilieti5kumo pagrindq, anglq k., lietuviq k. ir litieraturos). 

"

|;rt4 bazE medijq ra5tingumui mokyti efektyviai panaudojamos
irtos leSos, projektq le5os. Dauguma mokiniq if jrl ieyq patankai

uisi ir poilsiui, ugdo mokiniq estetini skoni ir bendravi

II klasiq mokiniai mokosi naujo dalyko ,,Medijos ir visuomene,,
stravo rengdami plakatus, kurdami audio ir video pristatymur
erdves, kino teatras ,,Pasaka"). 20lg-2019 mokslo metl+ pabaigoj

Metq uZduotys (toliau

- uZduotysr)
Siektini rezul

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

adovauj anti s vertinama,
nustatytos uZduotys

Pasiekti rezuttatai ir jq
rootKtlal

1.1. Kryptingas

yvumui didinti.

ikroklirnato

jimas ugdyti

ykq pamokose;
usiformtros

bendruomenes

ys gali
'tipalangq,

i pasiekti gerq

ingumo ugdymas".

1 . Suorganizuotas tgstinis
ifikacijos tobulinimo
inarq ciklas,,Mokejimo

kytis kompetencijos
gdymas ivairiq dalykq

inis kvalifikacijos
linimo seminaru ciklas

udiovizualiniq medijq

. Sukuriami mokytojq
tarimq,,Geras darbas"

r ,,Gera pamoka" aprasai.
. Suorganizuotos
rokytojq grupes ilgalaikes

1. Visi mofytojai dalyvavo
nemaliaukaip 30 val.
mokymuode. {vfl<o
pedagoginio personalo
mokymai: 5,Mokejimo
mokytis kOmpetencijos
ugdymas iyairiq dalykq
pamoko se' r, (20 I 9 vasaris),
,,Audiovizlraliniu medij r1

ra5tingumd ugdymas"
(20 19 vasafis),,,Medij q
ra5tingumals Lietuvos
mokyklose; lektore K.
Ugur. Estijos patirtis.
(2019 kovas),

METU VETKLOS UL,DA

rindiniai usI

I SKYRIUS
S, REZIJLTATAI IR RODIKLIAI

veiklos Itatai



3

4. Vykdomas pamokq
stebejimas ir ugdomasis
konsultavimas (nemaZiau
kaip 30 stebetq pamokq)
5. Suorganizuota 7-ios
mokytojq veiklos
refleksijos - pasidalinimas
gerqapatirlimi.

igyvendihimas ir mokytojq
bendradarbiavimas siekiant
kiekvieno mokinio
itraukimo ir sekmes" (2019
gegu1d,), K[rybi5kumo
ugdymas (2019 gruodis).
2.57 prog. pedagoginio
personalo kryptingai
rinkosi individlralius
mokymug, medijq
raStinguntro ir dalykiniq
kompeterlcij q ugdymui.
Priimti sllsitarilmai del
geros parhokos sampratos.
(2019 vagaris)
3. Mokytojq nuostatos
formuojamos, stebint
ugdymo proces4. Stebetos
ir aptartos 34 ivairiq
dalykq pamokos.
4. Suorganizuota 10

mokytojr{ veiklos refl eksijq

- pasidalinimas gerqja
patirtimi. Dauguma
mokytojq pritaria, kad
pasidalijimas gerqja
patirtimi fiormqoj a gero
darbo sarhprata.

1.2. Tgsti gimnazijos,
modernizavim4 bei
edukaciniq erdviq
pletr4, technines bazes
atnaujinim4 ir
inovacijq diegim4,

[gyvendinant ES
projekt4 ,,Gimnazijos
efektyvumo
didinimas""

Funkcionalios
nokymosi ir
;aviraiSkos erdvt
laugumai mokin
rades gerriau

nokytis ir
;istemingai lank'
nokyklqr bei leist
aisvalaiki.

+

l.Atnaujinta ir
modernizuota biblioteka ir
kompiuteri zuota skaitykl a.

2. lrengta rnoderni sporto
sale.

3. Atnaujintos ir
modernizuotos poilsio
:rdves.
1. Atnaujintos
fiunkcionalios erdves
mokiniq darbq
:ksponavimui

itgstiniai darbai iki 2020
m.).

5.{rengtas Wi-fi beveik
yisose gimnazijos erdvese.

I . Atnaujiriti bibliotekos
baldai, irerigta skaitmenine
skaitykla su 10 darbo vietq,
hlmq perZilros erdve su garso
iranga ir i4teraktyviu ekranu.
Z.lrengta gporlo sale ir isigyta
rportinio ifventoriaus

ikamuoliai, tinkfinio iranga,
lengvosios atletikos irankiai).
3, Gimnazljos koridoriuose
Lrengtos pdilsio ir Zaidimq
zonos mokiniams (sofos,
rufai ir staleliai).
{. {rengta funkcionali erdve
nokiniq d#br+ oksponavimui
raltojoje sfleje ir koridoriuose
iivyko 5 mlokiniu darbq
rarodos).
5. Gimnazljoje Wi-fi veikia
ribliotekojp, meno studijoje ir
raltojoje saleje, Gero rySio
<abinete.

1.3. Formuoti,
inicijuoti veiksrningus
vieSuosius rvSir,rs.

Visos
rendruomenes
isitraukimas i

1. Atnaujinta gimnazijos
internetine svetaine.
2. Spaudoie paskelbti

1. Gimnazijos svetaines
atnauj inimo darbai rengimo
stadii oi e (parenstas oroi ektas
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5 straipsniai apie
ias girnnazij os patirtis.

Suorganizuota alumntl
piete.
Suorganizuota
mnazuos prlstatymo
cija visuomenei ,,Pro
meros aki".

. Atliktos bendruomenes
lausos ir nuomoniq

yrimai. (2 kartai)

Zmoniq", pfistatymas
parodoje,,Mokykla 2019",
pristatymag, prarteSimas
tarptautinej e konferencrj oj e

"Visuality 20 19 : create
communicdtion in the
emerging constellations",
VGTU.

trys

fvyko
urnyras

Salama.
4. Projekte o,Pro kameros akf"
dalyvavo daugiau kaip 100
progimnazijq mokiniq. Jie
susipaZino pu gimnazijos
medijq kryptimi. Puse (50
proc.) dalyVavusiq mokiniq
:asirinko 9+oje klaseje
nokyti s girlrnazij oj e.
j. Atliktos tikslines apklausos

.I kl. mokirliq adaptacija,
nokiniq nupmone apie
nediias- tevu anklarrsa r

Pozityviai
i5reik5tos mokinir
komunikurcines
kompetencijos.

11. Projekto veiklq plano
parengimas ir koregavimas
2. Projekto veiklq sklaida
(4 kartai).
3. Projekto veiklq
organizavirnas
(du renginiai
bendruomerrei).
4.Mokymai mokiniams (3
kartai).
5. Mokymai mokytojams (2

kartai).
6. Projekto veiklq
aptarimas ir pristatymas
mokytojq bendruomenei

inuolatos visus metus).

1. Patvirtintas darbo grupeje
parengtas plojekto veiklq
:lanas. ir si$temingai vyko
larbo grupds susirinkimai. (5
<artai)
Z. Bendraddtbiavimas su
lrojekto kodsultantu ir
<itomis gimfrazrjomis (20 1 9
iausis-gruodis) (trys
;usitikimai)1
|. Organizuoti 5 mokymai
Casiq mokiniams (2019
rausis-lapkrltis).
t. Pedagogq tarybos posedyje
rganizuotag projekto
rridedamoslos vertes
rptarimas. Dauguma
nokytojq patvirtiho, kad
,pasiekta re{ultatq-pokydius
rastebi" (20 fi, 9 vasaris,
rirZelis, lapltritis).
;. Mokytoiu erupe (12)



t

3.

Neivykdytq uZduodiq nebuvo.

UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo
doma, jei buvo atlikta papildomg, svariu istai

uotos ir nustatytos, bet ivykdytos
veiklos rezultatams

b4ojq bendruomenei
nuolatos visus metus).

yje organizuotas
rojekto pqidedamosios

es aptarimas. Dauguma
.ytojq patvirtino, kad
iekta r,ezultatq-p okydius

i" (2019 vasaris.

yvavo rnokyqruose

,{traukiarnojo ugdymo
gyvendinimas i1 mokytojq

ndradarbiavimas siekiant
iekvieno fnokir,rio itrauki

t sekmes" (2019 geguZe).
eikla tgsiamaiki2020

Poveikis Svietimo istaisos veiklai
.1 Atnaujinto pedagogq etatinio modeli klandi;iai ir uZtikrinant mokytojq kolektyvo ger4,

q mikroklimat4 ivestas atnaujinrtas etatinio
ejimo modelis. Pravesti trys i[rforraaciniai

irinkimai, kuriq metu pasiekti susitarimai del
bo krtvio sandaros ir darbo grafiko sudarymo. Su

iekvierru mokytoj u indivi duali ai aptarta ir pasira5yta
kDvio sandara.

.2 Inicijavau qgdymo plano inovatyvi nus mokytojq taryboje priimtf sprendimai del
amtos mokslq, menU ir medijq dallrkq intensyvinimo
-II klasirl mokiniams. Sis sprendimas leido
umaZinti mokomqjq dalykq skaidiq iki 13 dalykq per
ren4 pllsmetl.
riimti sprendimai del specializuotq medijq dalykq III
IV klasiq mokiniams. {vesti socialiniq medijq,

iovi:rualiniq medijq ir medijos ir inovacijos
lykai. Medijq specializac ija pagal mokiniq

ndividualius planus padidino mokirriq mokymosi
iia ir dalvko naudin

.3 Inicijavau projektiniq darbq apraSo
ngim4 ir patvlrtinim4.

gtas apra5as Zymiai pagerino II klasiq mokiniq
jektirriq darbq rengimo administicavimq ir tiketina

gimnazijos
prieSais

estetini

4. Pakoreguotq pra0jusiq metq veiklos uoiiq nebuvo.



PASIEKTU REZUL]IATU

relillta

KOMPET

kdant uZduoti vertinimas

asmuo)

ir siuly

o

III SKYRIUS

(vardas ir pavarde)

Ql-4r
(data)

&oW -oa-/9

KDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR
NCIJU TOBULINIMAS

5. Pasiek

6. Kom

direktore
(Svietimo istaigos vadovo pare

7. nipa1,1Q

oie - rgdtyt<los tarybos
asmulo, Svietimo oasall

savivaldos institucijos igaliotas
/ darbuotojq atstovavim4 igyve

8. fvertinimas, j9 pagrindimas

VERTINIMO P GRINDIMAS IR SIULYMAI
t

pagrindimas i!.siiily

Jotita tvtarcintcevidiorc e?+{,C -

) (vardas ir pavarde)

V SKYRIUS

rm)
?zt

-

(data)

Rita BalElurled

sir
pareigas igyvendinandios instituciios
(dalininkq susirinkimq) igalioto ui-"n,
pareigos)

Galutinis metq veifulos ataskaitos

(d

UZduodiq ivykdymo PaZymim{s atitinkamas

.1. UZduotys ivlkdytos ir vir5iio kai kuri sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai x

.2.Ui:duoVs i5 psmes ivykdytos pagal su s vertinimo rodiklius

.3. {vykdytos tik kai kurios taftus vertinimo rodiklius

.4. UZduotys neivykdytos pagal sutaftus

1 Pokydiu vandymo.



KITV METU VEIKLOS U

9. Kitq metq uZduotys
(nustatomos ne rnaZiau kaip 3 ir ne dausi

V SKYRIUS
)UOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

kaip 5 uZd

UZduotys iektini rezultatai
Rezqltatq vertinlmo rodikliai

(kuriais vadovauj antis vertinama,
ar nustatytos uZduotvs iwkdvtos)

9.1 Koordinuotl mokiniq paZangos
ir pasiekimq matavim4,
apibendrinim4 bBi rczultalu4
panaudojim4.

Mokir
moty\
moky
gereji
Ievq
noky
gerini
Mokir
:engir
nokir

iq mokymosi
acijos didinirnas ir
nosi pasiekimq
las.
lraukimas i
rosi pasiekirnq
o.E.

iq projektiniq darbq
.o, kaip priemones
q asmeninei
,ai stebeti ir vertinti
tyvacijai didinti
as.

lSuorgapizuoti moklniq
mokyrriosi pasiekirnq aptarimai
su mol(ytojais (4 kartus per
metus).
Suorgapizuoti 2 visuotiniai
susirinkimai tevams.
S uorgatrizu ota 20 individualiq
pokalbiq su tevais.
Visi II klasiq mokiniai atliks
projektinius darbus ir juos
atsiskaiitys. (birZeli6)
Suorganizuota mokiniq
konferencij a, kurioJ e pristatyti
geriausiai parengti proj ektiniai
darbai (i2O20 rrrsseilis snnliq)

vqLqL

bei mr

laikyn

9.2 Koordinuoti ir uZtikrinti
mokymosi sunkumq turindiq
mokiniq papildOmo mokymo
priemoniq taiky.6n4.

Formu

ruosta
nokin
tai on,

rsis mokytojq
a, kad kiekvienas
's gali padaryti

+.

ngts mokiniai
s pasiekimus ir
minimalq arba
ini lygmeni.

konsult4vimas.
Pravesti du veiklos lsivertinimo
pokalbipi su mokyojais (vasaris,
birZelis).
Zemt4p asiekimq mokiniams
rrganiztrojama 10 dienq intensyvi
nokympsi pagalba. (birZelis)
)5 proc; mokiniq b4igs mokslo
netus paZang[s. (bifZelis,
:usniutis)

Nepai
pageri
pasiek
pagrin

9.3 Inicijuoti veiklas ir
koordinuoti med,ij q krypties
igyvendinim4 gifnnazij oj e bei
vykdyti sklaid4.

Patobu
medijq
asmeni
Cidakti
Medijq
ir sklai
gimnaz

intos mokyt<rjq
raStingumo ugdymo
res ir pedagogines-
tes kompetencijos.
krypties pristatymas
la padidins
Ljos patrauklum4.

Suorganizuoti du seninarai
mokytojams apie medijq
raStingumo ugdym4p
Parengtq ir i5bandyta metodine
priemone medijq ragtingumui
ugdy'ti -,,iV{edijos ir visuomene,,.
ibirZelis)
[vykdytqs dvi mokirtrirl apklausos
nedijq r,,a5tingumo rtgdymo
<ryptingumui ir naudai nustatyti.
isausis, birZelis)
Suorganizuota medij q savaite.
'kovas)

Juorganizuota tarptautine medii u



ngumo ugdymo konferencija
geguZe)
)arengtas medijq ra5tingumo

ymo apra5as. (gruodis)
gta medliagp apie medij q

tingum4 gimn#ijos Bvetainei.

rganizuoti du mediju krypties
istatymo renginiai a5tuntokams
ovas. ruspifitis)r

bendravimo ir

ijq ugdymas.

ionalumas, jaukumas

vendinta progr3mQ,,Savu
iu" I-II klasiu lnokiniams.

izuoti trys rpnginiai
iniq savivertoi, saviugdai ir

itikejimui ugdyti.
izuoti du tylimus

ruomenes mikroklimatui ir
vijautai i5tirti.
rganizuoti du serninarai

jq emocinio intolekto
gdymui.
uremontuoti tryS seno pastato

arengtas gimnazij os teritorij os
:rimo proiektas.

10, 1. Ileas direktores nedarbinsumas
i5kdiu ir kitu istekli

10. Rizika, kuriai esant nustrntytos
turdti neigiamos itakos ivykdyti Sias

ildoma suderinus su Svietimo istai

edministncijssAdkonirs-pava@oq-a

sir
pareigas igyvendir{andios institucijos
(dalininkq susirin\imo) igalioto asmens
pareigos)

uotys gali btrti neivykdytos (aplinkybds, kurios gali

_/q
(vardas ir pavarde) (data)

/rf",rhrat a/r"amn' lt tz-06 -to

uotis)

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (vardas ir pavarde) (data)


