
(Svieti gos pavadinimas)

(Svietimo istai vadovo vardas ir pavarde)
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T SKYRIUIJ
STRATEGINIO PLANO IR NIO VEIIGOS PLANO IGYVENDINIMAS

Gimnazija veikia pagal 201 8-
Neries gimnazijos direktoriaus 2018 m.
administracijos direktoriaus 201 8 m.
nutarimu 2017 m. spalio 26 d.).

Gimnazijos vizija: bendruomeni
ugdymq ir puos el dj anti tradicij as.

Gimrrazijos tikslai: sukurti
optimaliausiems pasiekimams ir nuolati,

Strateginiai tikslai ir uZdaviniai:
Tikslas 1. Sukurti ugdymo(si)

nuolatinei paiangai.
UZdaviniai:

1. Gerinti ir i5laikyti ugdymo
matavim4 ir apibendrinim4; rengiant ir
papildomai konsultuojant; tobulinant i
informuojant tevus; tobulinant
bendradarbiavim4, pasidalinim q gerqa

2. Kurti saugi4 emocing ir frzi
mokymo(si) formq kaitq; palaikant au
meistriSkum4, uZtikrinant ger q
jas mokymui(si).

Svarbiausi gimnazij os mokiniq
Gimnazij os rnokiniq palanglmas - 92,96

roc., 2016-201 7 m. m. 84.47

1. Diegti inovacijas ugdymo(
2. Kurti mokiniq individualios

formas.
3, Formuoti bendruomening

Tikslas 2. Kurti kiekvienam moki
UZdaviniai:

1. UZtikrinti efektyvq ir sava
2. Kryptingai didinti ugdymo(

2020 metq gimnazijos veiklos

!l metq Strategini plan4 (patvirtintas Vilniaus Salomej os
lapkridio 5 d., pritarta Vilniaus miesto savivaldybes
dio 5 d., Vihniaus Salomejos Neries gimriazijos tarybos

r ir vadybiniai:

naujovdnts ir gerbianti kitoki poiiilrj, kurianti savitq

q aplinkq ir ugdymo(si) sqlygas kiekiieno mokinio
p (Z an g ai, p as it e I ki ant me dij q r a J t ingumo ug dym q.

kiekvieno mokinio optimaliausiems

stebdsenos, fi ksavimo ir rezultatq panau doj imo

ki ugdymo(si) pagalbos teikim4.
i) aplinkq ergonomiSkum4 ir funkcionalunr4.

.okybg, panaudojant mokiniq paZangos ir pasiekimq
plistatant ilgalaikius projektinius darbus; nuosekliai

taikant medijq raStingumo igEdZiuq; sistemingai
ojrl IK'I ir pedagoging kvalifikaoij4, skatinat
timi ir kolegialq mokym4si vieniems iS kltq..
rfuali4 ugdymosi aplinkq, koordinuojant ir uZtikrinant
; atliepianti mokiniq ugdymosi poreiklus, pedagogq

eq mikrokJirnLat4, turtinant ugdymo aplinkas ir pritaikant

o(si) rezultatai (2019-2020 n. m. duomenys):
(2018-2019 m. m. 94,10 proc. 2017-2Q18 rn. m. 91,3



. Vidurini iSsilavinim[-lgfio ir t
m.94,79 proc.; 2017-2018 i.b|.Ze
41), biologij os (52,7I,pernai 43,3j, ch,

!4-5,.6.4, "pernai 
40,9), geografij os 1J 3,6,

Mokiniai buvo ivertinti Simtukais, SrSi"i
egzamino neislaike 30 proc. pasirinkusiu
filmq kDrilno mokyklinj brandos egzar
lietuviq kalbos ir literatiiros brandJs d
gimnazistai laike geriau negu pernai.

Vertinamo laikotarpio mokl

akademiniq pasiekimq gerinim4 ir skatini

procesq. Pastebeta, kad 2/3 mokiniu sel
gebejo rasti informacij6, panaudoti ja
mokymosi procesas netinka ir iikyla gres

Akademinius mokinig pasiekim

_s-.9i!, fiksuoju,' laimejo I viet4, vertim
Mokiniai dalyvavo miesto lygmens da
mokiniai pateko i Il etapq. tvtieito sporto
r1i9ta), Stangos spaudimo (2 vieta) iartvl
dalyvavg Kenglros ir Olimpio konkursufr
mokiniai), rusq k. (4 mokiniai), biologijos
Gimnazijos mokiniai isitraukia i mieito
pristate baigiamqji ,,Medijq ir inovacii
itrauktas iVilniaus miesto Sviesq festivaii.
Zmoniq. Pastebetina, kad siekiant asm

_ . 
Analizuojant medijq krypties lgy

kokybine apklausa. Dau guma mokiniu'jZi
su medijomis, vizualumu. Suvokia. kad Si
priklausoma nuo medijq. fgyvendinant stra
skatinti vaikus kiirybi5kai panaucloti,

Saugios ugdymo(si) aplinkos asmenybes
L Beveik visq bendruomenes nari

mokiniq ir jq tevq teigia, kad mokiniai
apklausa, 2020).

^--. t1a7l1i2.
mokykl4" nazuoJe J

3. os tobul
intelekto, medijq raStingumo ir IKT
meistri5kum4" isivertina gerai ir l. gerai (pl

4. Mokyklos erdves Siuolaiki5kos
poilsiui. 86 proc. mokytojq l. gerai ir
isivertinima s, 2020)

5. Nuotoliniu budu mokymasis or
savijauta nuotolinio mokymo rn"tu i5li.ku
gruodis)

Gimnazija igyvendino arba tesia
ugdym4. ,,Dideli maLi ekranai,,- tai ketvi
bei tyrimrl centro Meno avilys mediiu ra5ti

)q atestatrus gavo 100 proc. I
.). Visi pasirinkg mokiniai i
ia^ /11 a'\ c-:1,jat.!tf,l,la fizikos (35,0), rusq k. (77,06,pemai 78,07),tT
ntai32,3J) VBE; lietuviq t<. ii fiter#.o. b"t rn"n,IMBe.
- i5 anglq k. ir dvi ;ffi;
rqkiniq, ir tai atiti iai laike
i44 ir gavo auk5 renggs

t3s. Uettigs, 
. 
gimnazijos veikla nukreipta- i mokiniq

dalyvaruti kitose veiklose.

f4, gavo auk5diausr4 lvertinim4. pastebetina, kaa Ep

q4lygos 
,pasidalino ! nuotolin! ir kasdienirri mokymo

ingai.prisiitaike prie virtualaus mokymosi ir savarankiskai
idlroties atlik-imui. Tadiau treddaliui mokiniq nuotorinis
teiq iSkritimui iS ugdymo proceso.
s papilde ,,kiti mokiniq pasiekimai,,. kurie atskleirle

l.:j_"jke 
r?trlnggr.patirties asrnenybes brandai ir iigdiai.

4rzybose ir kt. dalyvauta ap.p I l g6 kartr;s (skaidiriljant
rs mokinys Vilniaus miesto iliustracijq konkurse ..Maiau,
kgnkurse, "T'avo Zvilgsnis,, du mokiniai tapo laureatais.kil.:. olimpiadose: vienas apdovanotas padeka, trys

3lz{*::l iskovojo.prizines.vietas svarsdiq kimoSimo (i
tinkljinic varZybose - _liko ketvirti. Grupe mokiniq,

?luloli diplomais,.padekomis ir prizais:'(anglq k. (b
pgkini?i), chemijos (2 mokiniai;, rLikos (a mokiniai).
inius. Vilniaus mieto gimtadieniui III_IV kl. mokiniai
falv.t<o _prrrjekt4 "iia gyvena poj[diai,', lcuris buvo
rkykl_os kieme irengtqinsialiacij4 aplanke apie 40 tfikst.

trdinim4, atllikta antry klasiq mokiniq, baigusiq kurs4
gia.si, galedami i5bandyti kDrybines uZduotis, ruri.luuias

aikiniame pasaulyje didele miisq gyvenimo dafis yra

]le'Sf 
rnazr.l o s krypti, pagrin din is 

-pam 
okq ti ks I as yra

kniti5kai vertinti ir *ugial naudotis medijomis.

kurjimo kriterijai:
$antykiai yra pagarbDs ir geranori5ki. Apie 90 proc,
rptyre patydiq ir nesitydioj r iS kitq mokyfttole,,. IiVBA

nurodo, kad jiems ;,patinka eiti i

ilnui skirtos lesos panaudotos mokyojq emocinio
rptencijq tobulinimui._ !4 proc. mokytojq ,,asmenin!tqsis isivertinimas, Z02O).

f_1,11gon.1*i5kos,..pritaikytos mokiniq mokymuisi irjvertina,,igalinandi4 mokytis frzing upiinta,,. (platusis

izuojanras Moodle aplinkoje. Mokytojq ir mokiniq
;tovi, pakankamai gera (71. (Tyrimas jOZO UatanOis.

ldijq lcryprties projektq igyvendinim4, papildandiq
metus vykdomas Britq tarybos ir medijqedukacijos

diasi gerai. 65 proc"

o proleKtas m ektu siekiama usdyti



Baigiamas ES fondo ir Vilniau

tq mokiniq mediiq rastingumffi
lepasiklysk" (5 000 eur.), kurio tikslas fomruoti asmens
nas,,ErasmLls*" tarptautiniq projektq igyvendinimas:ementation of the Media Educationin donolts; (135 6gt
Lyo y8lVmo projektas ir,,The More Variety, The Better
demesi skiria mokyklinio amZiaus emigrantrl integracijai

enovacijos
aprflpintos
dirbtuves,

komis,,ui
7 organizuojant Lietuu_o-s mokiniq anglt4, k olimpiaiq,,;'l 3-ojo kultr,tros paveldo paiintmo feitiv,atio nniUfe?|
iqme edLtkaciniame konkurse orwis,2L2T-pavasario
q,, Mob il i o si o: Z t tA gW:U%.f am oj e,, .

METV VETKLOS UZD

1. Pagrindiniai nradiusirr mefrr vaftrt^o

II SKYRIUS
JOTYS, REJZULTATAI IR RODIKLIAI

rozultatai

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)
Siektini rezultatai

Rezultatq veftinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar

nustatytos uZduotys

ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

mokiniq
paZangos ir
pasiekimq
matavim1,
apibendrinim4
bei rezultatq
panaudojim4.

rvruKrllq moKymosl
motyvacijos didinima
ir mokymosi
pasiekimr4 gerejimas.
Tevq itraukimas i
mokymosi pasiekimu
gerinim4.
Mokiniq projektiniq
darbq rengimo, kaip
priemones mokiniq
asmeninei pa1angai
stebeti ir vertinti bei
motyvacijai didinti
taikymas.

1.1 Suorganizuoti
mokiniq rnokymosi
pasiekimtl aptarimai
su mol<ytojais (4
kartus per metus)"

1.2 Suorganizuoti2
visuotiniai
susirinkimai tevams.

1.3 Suorganizuota2l
individualiq pokalbiq
;u tevais.

Inicijuotas mokiniq tevq
atstovq savivaldos grupes

ik0rimas (vasaris,
rugsejis). 54 proc. tevq
gerai ir labai gerai vertina
mokymosi sekmiq
aptarim4NsA apklausa
202q.
1.3 fvyko nemaZiau kaip
20 pokalbiq su tevais del

-qokrnnlmokymosi



us ir

pokydius buvo suderinti
nutarimai, priimti
sprendimai del mokymosi
gerinimo ir vertinimo
aiilkumo. 71 proc. tevq
patviftina, kad jiems
,,aiSkus pasiekimq
veftinimas" (NSA
apklausa 2020).

1.4 Visi II klasiq mokiniai
atliko tarpinius proj ektiniq
darbq isivertinimus raStu
(vasaris). Del karantrno
projektinius darbus
pabaige ir pristate 10
mokiniq. Organizuotas
nuotolinis darbq
gynimas.(birZelis)

1.5. Suorganizuota
mokiniq konferencija
nuotoliniu bDdu, kurioje
prane5imus pristate
mokytojai ir mokiniai.
Diskusijoje atsakyta i
klausimus Q020, gruodis)
Dalyvavo 80 proc. II kl.
nokiniq, projektiniq darbq
radovai mokyojai
'protokolas).

2. Koordinuoti
ir uZtikrinti
mokymosi
sunkumq
turindiq
mokiniq
papildomo
mokymo
priemoniq
taikym4,

Formuosis mokytojq
nuostata, kad
kiekvienas mokinys
gali padarytipa1ang4.
NepaZangiis mokiniai
pagerins pasiekimus ir
pasieks minimalq arbz
pagrindini lygmeni.

z.l Suorganizuotos
penkios mokyojq
pasidalinitn o ger414
efektyvaus mokymo
patirlinni veiklos.
(sausis-gnrodis)

2.2 Stebilta 30 ivairiq
dalykq pannokq ir
taikytasr ugdomasis
konsultavimas.

aplinkoje atradimai ir
i55iilkiai" (trys kartai).
(2020 sausis- gruodis)

2.2 Nuotolinio mokymosi
metu nuotoliniu biidu
aplankyta vir5 100
pamokq. Po pamokq
mokytojams teiktas



2.3 Prravesti du veiklos
isivertinimo pokalbiai
su mokytojais
(vasaris, birZelis)"

2.4 Zem4pasiekimq
mokiniLams
organizuoiama l0
dienq internsyvi
mokynrosi pagalba.
(birZelis)

2.5 95 proc. mokiniu
baigs mokslo metus
paZangris. (birZelis,
rugpjDtis)

palaikymas ir
konsultacijos del
tobulinimo. (2020 sausis -
gruodis). 64 proc. tevq
nuotolini mokym4 vertina
l" gerai ir gerai, 57 proc.
mokiniq - l. gerai ir gerai
(NSA apklausa 2020).

2.3. Mokytojai isivertino
veikl4 ra5tu, uZpildydami
isivertinimo anketas.
(vasaris). fvertinta
techninio personalo veikla
ir nustaf5rta kintamoji
dalis. Jr4 veikla ivertinta
remiantis kuruojandiq
pavaduotojq siiilymu
(sausis). Pravesti metiniai
pokalbiai su visais
mokytojais, klriq metu
aptarta veikla ir suderinti
darbo kriiviai (bidelis).
fsivertinimo pokalbiai
padejo uZtikrinti etato
dydLio formavimo
aiSkum4, suderinti
gimnazijos veiklos tikslus,
numatomus rqzultatus.

2.4 Organizuotos
konsultacijos trV klasiu
mokiniams pagal atskii4
tvarkarasti @irZelis). I-IV
kl. Zemq pasiekimq
mokiniams pagalba teikta
pried naujus mokslo metus.
(rugpjutis).

2.5 93 proc. mokiniq baige
mokslo metus ir buvo
perkelti i auk5tesng klasg.
100 proc. IV klasiu
mokiniq baige mokykl4 ir
gavo brandos atestata.

3" Inicijuoti
veiklas ir
koordinuoti
medijq
krypties
iewendini

Patobulintos mokytojq
medijq ra5tingumo
ugdymo asmenines ir
pedagogines-
didaktines

3.1 Suorganizuoti du
seminarai rnokytojams
apie medijq
ra5tingumo ugdym4.

3.1 Seminaras 6okyt@i
,,KtirybiSkumo skatinimas
teatrinio veiksmo
metodais". Pasidalinimas
ger qJq patirtim i,,Medij q
edukacija kas tai?,,.



gimnazijoje
bei vykdyti
sklaid4.

Medijq krypties
pristatymas ir
padidins gimnazij
patrauklum4.

3.2 Parengta ir
i$bandyta metodine
priernonre medijq
raStingumui ugdyti-
,,Medijos ir
visuomen€" (birZelis).

3.3 {vykdytos dvi
mokiniq apklausos
mediiq raStingumo
ugdymo kryptingumui
ir naudai nustatyti
(sausis, birZelis).

3.4 Parengtas medijq
ra5tingumo ugdymo
apraSas (gruodis).

3.5 ParenLgtamedLiaga
apie medijq
ra5tingum4 gimnazijos
svetainei (balandis).

3.6 SuLorganizuoti du
medijq krypties
pristatymo renginiai
aStuntokams (kovas,
rugpjtitis).

3 .2. P arengta ir iSbandorna
metodine priemone medijq
ra5tingumui ugdyti -
,,Medijos ir visuomend,,
Iietuviq. ir anglq kalbomis
(birZelis-gruodis).

3.3 Daugumamokiniq
teigiamai vortina dalvko
Mbdijos ir visuomene
naud4 (II kl. apklausa-
sausis, baigusiqiq
apklausa-gruodis ).

3.4 Parengta medijrl
ra$tingumo mokymo
programa anglq ir lietuviq
katrba. (gruodis)

3.5 Pradejo yeikti nauja
mokyklos internetine
svetaine. MedLiaga
atnauj inta (rugpj titis).

3.6 fvyko vienas, 5 dienq
trul<mes, gimnazijos
pristatymo renginys
(ru gpjiitis). l' gimnazij q,

priimti nauji mokiniai,
suformuotos penkios I
klases (rugsejis). Mokiniq
skaidius stabilizavosi ir
dideja. (3 52 (2020-2021m.
m.);342 (2019-2020 m.
m.))

4. Kurti saugi4
emocing ir
fizing
gimnazijos
aplink4.

Mokiniq bendravirno
ir bendradarbiavimo
kompetencijq
ugdymas.
Mokytojq emocinio
intelekto ugdymas.
Mokymosi erdviu
funkcionalumas,
jaukumas ir estetika
gerina bendruomenes
mikroklimata.

4.1 fgyvendinta
program4,,Savu
keliu" I-II klasiq
mokiniams.

4.2 Organizuoti du
tyrimus bendruomenes
mikrokllimatui ir
savijautai i5tirti.

4.1 fgyvendinami
programa,,Savu keliu,, I-II
klasiq mokiniams (sausis-
gruodis). 94 proc. mokiniu
nurodo, kad nesitydiojo ir
88 proc, nepatyre patydiq
mokykloje (NSA apklausa
2020).

4.2 Stebima mokytojq ir
mokiniq savijauta
nuotolinio mokymosi
metu. Emocin4 savijauta
pakankamai gera ir stabili.
Vidurkis labai nelymiai



4"3 C)rgenizuoti du
seminarai mokytojq
emocinio intelekto
ugdymui.

4.4 Suremontuotitrys
seno pastato antro
auksto kabinetai.

4.5 Parengtas
gimnazij os teritorij os
apfverimo projektas.

pakitgs (6,85 ir 6,72)
(sausis, gruodis).

4.3 fvyko seminarai
mokytoj am g :,,Efektyvios
streso valdymo technikos,,
(vasartis),,,Paauglystes
raidos etapas", (geguZe,
birZelis),,,Gyvenimo ir
darbo fi losofij a Koheleto
knygoje" (spalis)
,,Koudingo taikymas
mokytojo darbe,, (spalis).

4.4. Suremontuoti 5 kab.,
atnaujintos valgyklos
patalpos. Klasese vyko
pamokos, uZtikrinant
mokiniq saugum4
ekstremalios situacijos
metu (sausis,gruodis).

4.5 Proj ektas parengtas.
(birZells). Reikalingam
finans4vimui gauti
teikiama parai5ka 2021 m.

2.1 3 .4 Suo.ganiru-ta m"diiqiuvaita
(kovas)

3.4 Renginys neivyko deltal.tybiniu murtu
paskelblgrykstrem al iosios s ituacii o s.2.2 3.5 Suorganizuota tarptautintid

raStingumo ugdymo konferencij a (ge
3. 5 Renginys perkeltas, pnatgsuslro; efcto
igyvendinimo laik4, jgyvendlnimo grupes

2.3,4.2 Organizuoti trys renginfii m
savivertei, saviugdai ir pasitikejimui

4.2lvyko
karantin4

Poveikis Svietimq lstaigos veiklai3.l.Parengtasirffi
ir tvarkaraitis

Suorganizuotas nuotolinis CarUuotoiq
darbas. UZtikrintas informavimas.

3 .2. U gdymo plano koregaviilas!ffi Nuostatqpritaikymffi
ir kasdieniniu btidu.

3,3. Parengtas IV kl.;okiniu konsultac
(birZelis-soalis).
3.4 P arengtos ir suderintos vtsaislygme
Saugaus darbo taisykles valstybes mastr
ekstremalios situacijos metu.

Gimnazijos veikla sklaniEiai wko
rugsejo-spalio menesiais. kas leido
mokytojams paZinti mokinius ir

tos ar dalies d€l num toki buvo

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir
(E14"*"jgfbuvo atlikta papildomu. sva

, bet ivykdytos
veiklos rezultatams



3.5 Parengti ir parv-rtintiTidus ir F
kontroles taisykliu apra5ai.

Skaidriau ir ai5kiau vytOomi veitda"

3.6 Suburtos darUo grupes pro3etcq
parengti.

Mokykla gavo finansavirn4 vaikq
vasaros stovyklai or ganizuoti, NVS

3.7 Mokyklos 105 metiniq minejima$ Suburta darbo grupe pareng, velkli!
I 05 metiniu pamineiimui.

3.8. Kartu su Sirvintq t. Stuokos-C
gtmnazrJa rengta parai5ka projektui ,,
ir bendrojo ugdymo mokyklu veiklos linimas"

Parai5ka pateikta SUpe, taeiau
finansavimas neskirtas,

3.9. EDUKA licencijos isigijirn.as rno
mokytojams (rugsejis).

Mokiniai efektyviau mokosi rauoioliniu
b[du, mokytojai lengviau gauna

3.10. fdiegtas naujas EDUKA di
el. dienyno naudojimo apra5as.

Dau guma bendruomenes na.iu-
dZiaugiasi pakeistu dienynu, lengvesnis
y3lgyrngq ir infbrmaci jos pateikimas.

PaZymimas atitinkamas
langelis:

I - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;

5.1. Informacijos ir situaciios v-alO
5.2. I5tekliq (Zmogi5kqiu, laiko ir ln 2a 3n 4n5.3. Lyderystes ir vadovavimo e- l_o 2n 3n 4nE5.4. Zinitl, gebejimq ir igUdZiq
siekiant rezu

imas, atliekant funkcijas ir ln 2a 3n 4oy
5.5. Bendras ivertinimas (paZvmirn.as v lcr 2n 3o

UZduodiq iv
atitinkamas

6.1. Vjsos uZduotys ivykdyos ir vi*ijo
rodiklius

kuriuos sutartus vertinirno
Labai gerai

4. Pakoreguotos pra6jusiq metrl uZduofys (iei tokiq buvo) ir rezultatai. Nebuvo.

III SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIG ES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS

5. Geb6jimq atlikti pareigybds
(p!!!oma, aptafiant ataskaita)

nustaty tas funkcij as vertinimas

6. Pasiekt

IV SKYIUUS
PASIEKTU REZULTATU ANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPE TO]BULINIMAS

imasuZd



6.2.U1duotys iS esmes ivykdffi
vertinimo rodiklius

viena neivykdya pagil sutiffi
6.3. fvykdytu n" rnuEuu kafu-lG
rodiklius

iq pagal sutartus vertinimi
Patenkinamai E

6.4. Puse ar daugiau uZduotys
rodiklius

pagal sutartus vertinimo

7.1" Komandinio darbo oGniTfrimo-
7.2.Pokylitl valdymo

iektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos

8.1 Tobulinti mokiniu
asmenines paZangos stebejim4,
vertinim4, inicijuoti paZangos
pastovumo palaikym4, siekiant
kiekvieno mokinio
optimaliausiq pasiekimq.

inte

didir
mok
paLa

pild,
lapu
daly
ra5ti

ams, mokiniams
ams aiSkesno

ls paZangos
jimo sistema pades
ti kiekvieno
io asmenines

a dalykq
,ija optiimi:zuos

mosi krD'vius ir

imotyvacij4 bei

ami isivertinimo
mokiniai stiprins

l mettnlus
inius darbus ir

mo ir bendrasias

Mokinio asmenines paZangos
stebejimo sistemos tobulinimas
ir taikymas. (Sausis-gruodis)
Teigini ,,mokinys moka
isivertinti savo paiangq,, apie
65 proc. mokiniq jvertins gerai

. r(

lr l. gerat.
Apie75 proc. I-II kl. mokiniu
lietuviq k. ir literattiros bei
matematikos metiniu
iveftinimq pokytis bus pastovus
arba teigi amas. (rugpjiitis)
Surengti mokymai (apie du)
mokytojams mokymo turinio
integravimo ir diferenciavimo,
pamokos kokybes gerinimui:
nuo isitraukimo iki isivertinimo
temomis. (sausis-gruodis)
Parengtas ir apie 90 proc.
sekmingai igyvendintas
integruotq pamokq planas.
Apie 70 proc. mokiniq l. gerai
ir gerai isivertins teigin!
,, molcytoj ai pade da palinti
mano gabumLrs".
Apie 95 proc. II kl. mokiniq
atliks ir pristatys metinius
projektinius darbus ir bus
ivertinti nemaZesniu kaip
minimalus teigiamas
ivertinimas. (birZelis, rugpjiitis)

7. Kom

Krru METU VETKLOS U
8. Kitq metg uiduofys

V SKYRIUS
UOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

(nustatomos ne maZiau kai 3 ir ne dau 5 ruZd



dal
var
kor
atsi

mingai jungiamas
alusis ir

alusis ugdymas,
iniq skatinimas

ti konrkursuose.
olimpiadose,

ferencijose pades
leisti mokirriq

eniniams talentams ir
imams bei sudarvs

s4lygasi tolesnio
ir prollesines

pasirlinkimui.

petencijas b,ei

enines paZangos

apie tolimesnj molqmq ir
profe s ij o s p as ir inkimo
galimybes". (spalis)
Apie 80 proc. alumnq tgs

Apie l0 proc. mokiniq
rbq
iq
ins

komunikacinius gebejimus.
(rugsejis, spalis)
Kiekvienas gimnazijos
mokinys bent vien4 kart4
dalyvaus papildomoje
neformalioje veikloje. (sausis-
gruodis)
Apie 90 proc. gaus brandos
atestat4. (rugpj[tis)
Apie 85 proc. II-IV kl, mokiniq
dalyvaus profesines karj eros
planavimui skirtose veiklose
(sausis-gruodis).
Apie 65 proc. mokiniru
teigiamai ivertins,,informacij q

8.2 hricijuoti saugios emocines
ir fizines aplinkos ktirim4 bei
palaikym4
(tgstine)

rtapozit5ui emocine
mosi aplinka pades

radarbiavimo kultiira
lins gimnazijos

fizinisaugum4
nanti aplinka leis

iSkai ir inovatyviai
loti gimnazijos
aplink4 rnoldniq
iam ugdymui ir
iSkam, sveikam

ugd

ir di

ulti

kiem

Apie 85 proc. mokytojq
emocine jausena bus
isive rai
arba s)
Apie
patvirtins, kad mokykloj e
jaudiasi gerai, nepatiria patydiq.
(sausis, gruodis)

fgyvendintas interaktyvus

progimnazij q mokiniq (vasaris-
gruodis)
Vadovaujant darbo grupei,
parengtas ir igyvendintas
gimnazijos kiemo aptverimo ir
erdviq atnaujinimo projektas.
(vasaris - gruodis)



8.3. Tgsiant medijq t wptim
i gyvendin im 4 gimnazij oj e,
pletoti ir stiprinti mokytojq
bendradarbiavim4, taikant
integruoto ugdymo idejas.
(tgstine)

Mr
me

ko:
tot
pri
pat
por

tiel
tiel

Gir
mer

iev
isto
fon
nuc
kart
ugd

kytojq skaitmeninio ir
lijq ra5tingurno
tpetencijtl
rlinimas, pades labiau
ilkyti ugdLymo turin!
nl kiekvieno mokinio
:ikius ir galimybes,
mokant kasdieniniu,
nuotoliniu b[du.

nazijos veiklos,
ijq krypties
endinimo, sekmiq
ija ir jos vie5inimas,
ruos pozityvi4
nong apie: girnnazijq,
inovatyvi4, patikim4

'mo istaig4.

Mokytojams suorganizuoti apie
trys medijq ra5tingurero ir IKT
kompetencijq ugdymo
seminarai. (vasaris-gruodis)
Atnaujinti geros pamokos (tame
tarpe nuotolines) kriterij ai.
(vasaris -gruodis)
PerZitiretas ir patikslintas
,,Medijq ir visuomene,, dalyko
mokynao planas. (birZelis)
fgyvendintas Erasmus *
projektas IMES, parengta
ataskaita (geguZe).
Tevq, mokiniq ir mokytojq
apklausq duomenq pagrindu
atlikta lyginamoji medijq ir
visuomene dalyko mokymosi
naudingumo
bendruomen
bendruomen
gimnazijos krypti @irZelis -
gruodis)
Suorganizuoti du medijq
krypties viesinimo ir pristatymo
renginiai Lietuvos ir tarptautinei
bendruomeraei. (sausis-gruodis)
Parengtas shaipsnis internetinei
svetainei ir spaudai (geguZe-
snrodiq\

8.4 AtsiZvelgiant ! situacij4,
tobulinti mokymosi pagalbos
teikimq mokiniams ir
koordinuoti mokymosi
praradimq atsiradusiq del
nuotolinio mokymosi nustatym4
ir kompensavimo priemonig
paieSk4.

Sav
siste

moli
reikr
pag.
Motr
kom
prier
dali
grup
mok
iSlaii
paZa

laike pagalbos
na pades nustatyti
nius, kuriems
linga ugdym,osi
tba.

ymosi praradimq
lensavimo
toniq paieSka leis
nokiniq iiiriz:ikos
:s gr4Zinti i
mosi proces4, pades
yti mokynos;i
rgos pastovum4.

Suburta darbo grupe ir
parengtas 2021-2022 m. m.
Ugdymo planas. (birZelis)
Sukurtas ir igyvendintas
mokymosi praradimq
kompensavimo planas. (sausis-
gruodis)
Suorganizuotos dalykq
konsultacijos iprastu btidu IV
klasiq mokiniams, sudarys
s4lygas i5laikyti BE.
Konsultacijas lankys apie 85
proc. abiturientq.
BE i5laikymo balai i5liks apie
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9, Rizika, kuriai esant nustatytos ui
neigiamos itakos irykdyti Sias uZOuo ;oO. 

galjibuti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gati tureti
l]ggrxg_snderlnui su Svietimo istai
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