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ISKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR ⅣIETINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Cimnazijos st"at"ginio plano tikslas - atsiZvelgiant i gimnazijos mokiniq skirtingus poreikius ir

gebejimus, skatinti mokinius siekti aukStesniq ugdymosi tikslq.

I uidavinys: Ugdlti brandZi4, atvirq idejoms, iS5[kiams asmenybg, puoselejandi4 savigarb4. tautinl

tapatum4, istorinq savimong, stiprinandi4 kulturines kompetencijas.

2 u{davinys: Puoseleti bendruomenes savitarpio pasitikejimu ir konstruktyviu dialogu grlstus

santykius.

3 uidavinys: Siekti ugdymusi paremto ugdymo.

4 uidavinls: Pletoti dinamisk% atvirE ir funkcionali4 ugdymosi aplink4, skatinandi4 tyrineti,

atskleisti kiekvieno polinkius ir gabumus.

2018 m. uidaviniai:

I uidavinys: Bendruomends nariai, igyvendindami individualias mokymosi strategijas, sieks

asmenybes lgties.

2 uiclavinys: Bendruomenes nariai, laikydamiesi isipareigoj imq kultlros, sieks aukstq ugdymo(si)

kokybg uZrikrinandios veik los.

2018 m. gimnazijos isivertinimo rezultatai pagal NMVA Gimnazijos veiklos isivertinimo
klausimynq :

Asmenybds branda. I gimnazij4 atvyksta mokltis skirtingus mokymosi pasiekimus turintys

mokiniai, todel mokytojq kolektyvas siekia padeti mokiniams save paZinti ir isivertinti savo galias

bei nusistatyti mokymosi tiksl4. 3,1.

Pasiekimai ir paianga. Keteto pastarqjq metq mokiniq ugdymosi rezultatai ir pasiekta paZanga bei

patrauklios gimnazijos ivaizdis yra stabilus. 3,1.

Ugdymo(si) planavimas. Keliami aiSkls tikslai tiek konkrediai klasei, tiek atskiriems mokiniams.

Ugdymo planai ir tvarkaraSdiai yra sudaromi atsiZvelgiant i mokiniq poreikius lavinti savo

gebejimus.

Mokyojai jaudia atsakomybg uZ ugdymo (si) proceso kokybg, palaiko mokiniq lyderystg, kuria

atrnosferq be itampos ir baimes, o diagnostiniq testq rezultatus panaudoja tikslindami ir tobulindami

ilgalaikius planus. 2,6.

Vadovavimas mokymuisi. Gimnazijoje yra skatinama mokiniq lyderyste ivairiose veiklose,



vykdoma tikslinga ir kyptinga projektine veikla. Yra taikoma vienoda mokiniq paZangos ir

vertinimo sistema. Mokytojai organizuoja ugdymo veiklas, atsiZvelgdami i konkredios klases

mokiniq galimybes ir poreikius. Yra mokl'tojq, i5 kuriq galima semtis patirties, kaip sekmingai

taikyti mokymosi paradigmq. 3,0.

Mokymosi patirtys. Dauguma mokiniq siekia paZangos, demonstruoja neblogus igtdZius ir

gebejimus. Mokiniai geba pripaZinti ir sprEsti mokymosi problemas.

Gimnazijoje puoselejama Zmogaus saviverte, skatinama gerbti savo ir kito orumE.

Sukurta efektyvi pagalbos mokiniui sistema. 2,9.

Vertinimas ugdant. Mokytojai supaZindina mokinius su vertinimo tvarka, vertinimo kriterijus

jiems pateikia aiSkiai, vertinimas iSlieka skaidrus. Mokltojai, taikydami Siuolaikines ugdymosi

paradigmos nuostatas, tikslingai, individualiai padeda savo mokiniams mokytis, skatina

savarankiSkq jq mokymqsi bei isivertinimq. 2,9.

fgalinanti mokytis lizin0 aplinka. Laimeti ivairiq fondq projektai leido pakeisti mokyklos

aplink4. Savo leSomis bandomos kurti laisvalaikio erdvds, puosiamas mokyklos interjeras. 2,9.

Mokymasis tre sienq. Mokltojai naudoja mokymosi ne tradicin€se erdvdse galimybes ir vis

daZniau stengiasi realizuoti ugdym4 uZ mokyklos ribq. Panaudojamos ivairios mokymosi

priemones, naujausios technologijos, informacijos Saltiniai, organizuojamos projektines veiklos.

2,8.

Veiklos planavimas ir organizavimas. Gimnazijos bendruomene Zino strateginius tikslus,

dalyvauja kuriant metinius, savivaldos planus ir yra atsakinga uZjq igyvendinim4. 3,3

Mokymasis ir veikimas komandomis. Gimnazijos vadovai telkia komandas lvairiems ugdymo

klausimams sprgsti. Mokltojai sdkmingai bendradarbiauja tarpusavyje, su pagalbos specialistais,

tevais ir kitq institucijq specialistais. 3,2.

Asmeninis meistri5kumas. Mokytojai isivertina veikl4, nusistato tobulintinas sritis, aktyviai

dalyvauja profesineje veiktoje uz gimnazijos ribq. siekia paZinti mokinius ir sudary.ti sqlygas

kiekvienam lavinti savo gebejimus, siekiant lgties. 3,4.

II SKYRIUS
METv VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAl

l. Pasrindiniai nradiusiu metu veiklos rezrllta

Metq uiduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos uiduotys
iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

1.1. Puoseleti
bendruomenes
savitarpio
pasitikejimu ir
konstruktyviu
dialogu gristus
santykius.

Taikyti vadybinius
modelius,
padedandius
tobulinti
gimnazij os veiklq.

ldiegti gimnazijoje LEAN
vadybos sistemq, didinandi4
bendruomenes isitraukimq,
igyvendinant efektyvius
sprendimus. (Bus
organizuotos LEAN
strateginio planavimo sesijos

- kartq per menesi,
susirinkimai ir posedZiai

vyks Iygmenimis kas

Gimnazijos
bendruomene Zino
strateginius tikslus, Yra
sutarusi del metiniq
tikslq, juos nuolat
apmqsto ir koreguoja.
Gimnazijoje yra
skatinamos mokytojq
iniciatyvos ir
daliiimasis ger4ja

tai



savaitQ, bus igyvendintos
metinio veiklos plano
veiklos)

patirtimi.
Mokytojai supranta,
kodel turi dalyvauti
strateginio plano
krlrime ir jaudiasi

atsakingi uZ savo
metodines grupes tikslq
pasiekim4.
Pagal LEAN metodik4
parengtas ir Vilniaus
miesto Savivaldybes
Sveitimo, kulturos ir
sporto departamento
direktoriaus 201 8- l0-
22 isakymu Nr. Al5-
20s7l18(2.1.4E-KS)
patvirtintas gimnazijos
2018 2022 m.
strateginis planas.

Susirinkimai ir
posedZiai
organizuojami
lygmenimis kas

savaitg.

1.2. Organizuoti ir
kontroliuoti
strateginius
gimnazijos tikslus
atliepianti ugdymo
turini.

Gimnazijos
ugdymo proces4
reglamentuojandiq
dokumentq analize
ir koregavimas:
Gimnazijos veiklos
planas;
Metodines tarybos/
metodiniq grupiq
planai;
Ilgalaikiai
dalykiniai planai;
Klasiq vadovq
veiklos planai;
Neformaliojo
Svietimo veiklos
planai.

Mokiniq ir tevq gerai ir labai
gerai vertinandiq gimnazij os

veiklq ugdant mokiniq
asmenybes dalis,
naudoj antis IQES apklausos

duomenis pasieks

atitinkamai 75 ir 85 proc.

Gimnazij os vadovai
sudaro s4lygas kurtis

ivairioms komandoms,
kurios bendrai dirbta,
siekia gery rezultatq,
juos analizuoja ir teikia
sillymus veiklai
tobulinti (mokYojq
metiniai pokalbiai su

ugdymo skyriq
vedejais 2018-12 -
2019-01). Moklojai
sdkmingai
bendradarbiauja su

pagalbos specialistais,
tevais ir kitq institucijq
specialistais ([vyko 3

bendri susirinkimai,
organizuota tdvq diena,
12 Vaiko geroves
komisijos iSplestiniq
posedZiq).
Tevai yra itraukiami i
gimnazijos darbo
grupiq veikl4,
gimnazijos tarybos
veiklq (organizuoti 8

gimnazijos tarybos, 2
klasiq tevq komitetq



pirmininkq posedis).

Vykdoma IQES
apklausa mokiniams ir
jq tevams (iki 201 9-01-
27).

1 .3. Siekti ugdymusi
paremto ugdymo:
stiprinti gimnazijos
bendruomenes nariq
motyvacijq tobuleti
(mokytis vis4
gyvenim4).

Siekti, kad visi
mokytoj ai taikltq
ugdymo procese
SiuolaikinE
ugdymosi
paradigm4.
Mokytojai naudos
savo veiklos

isivertinim4
(griZtamajf rySl),
mokysis kolegialiai
(stebes ir vertins
kolegq pamokas)

Bus pasiekta, kad 15 proc.
visq gimnazijos pamokq
vyks pagal Siuolaikinio
ugdymosi paradigm4.
30 proc. mokytojq naudos

modeli,,Kolega kolegai"

Mok)'toj ai mokymo
turini ir mokomqi4
medZiagq derina su

kolegomis ir jq
koreguoja. Mentoriais
direktoriaus isakymu
paskirti 2 mokltoj ai.

Svietimo naujoviq
sklaidos ir
kvalifikacijos grupe

konsultavo metodikos
grupes ir kartu sukure

,,Mokinio individualios
paZangos fiksavimo ir
matavimo" fotmos
pavydZius ir pradejo

igyvendinti mokinio
individualios paiangos
stebej imo sistemq.
27 mokytojai stebejo,
vertino vienas kito
pamokas, teike
rekomendacijas.
Ypad glaudus

bendradarbiavimas
vyksta tarp 7 mokytojq,
kurie igyvendina
integruotas
humanitarinio,
biologijos, tiksliqjq
mokslq ugdymo
programas.
Pagal Siuolaikinio
ugdymosi paradigm4
vyksta apie 39,6 proc.
Visq gimnazijos
pamokq.
(anglq k. 50 proc.,
klno kultflra 80 proc.,
socialiniai mokslai 38

proc.,
lietuviq k. 10 proc.,
II uZsienio k. 50 proc.,
gamtos mokslai 60
proc.,
matematika 26

proc.).



Gimnazij oje

igyvendinta Europos
sqjungos strukt[riniq
fondq leSq bendrai
finansuoj amo projekto
Nr. 09. 1.3-cpva-r-724-
01-0012 ,,Vilniaus
Zemynos gimnazij os

efektyvumo didinimas"
rangos darbq dalis.
Siuo metu vykdomi
vieSieji prikimai
edukaciniq aplinkq
baldams ir irangai
isigyti. Bendra projekto
verte - 3 5 5987.18 Eur.

Gimnazijoje vykdomas
p1a5mu5 + KA2
strateginiq paft nerysdiq
projektas Nr.2017-1-
LTo1-KA20l -035288-
942938262,,siSTEAM

systematic approach
lor implementation of
STEAM education in
schools", kurio metu
rengiama STEAM
metodologija bei
diegimo gaires. Pradeti
naudoti STEAM
metodai pamokose
(robotika - isigyti
robotikos komplektai,
naudoj ama Maincraft
programa virtualios
realybes uZduotims
atlikti, isig)'tas 3D
spausdintuvas,
mokytojai ir mokiniai
3 D spausdinimo
mokesi VGTU).
Projektas tgsiamas
2019 m.

Bus fgyvendintos
gimnazijoje vykdomo i3
Europos s4jungos
strukt[riniq fondq lesq
bendrai finansuojamo
projekto Nr. 09.1 .3-cpva-r-
724-01.-0012,,Vilniaus
Zemynos gimnazijos
efektyvumo didinimas"
veiklos.
Remiantis pirminemis
STEAM diegimo gairemis
gimnazija sukurs savo
individualq STEAM
diegimo plan4. Bus pradetos

naudoti naujausios
technologijos Svietime
(robotika, virtuali realybe,
3D spausdinimas ir t.t.)

{gyvendinti ES

struktiiriniq fondq
finansuoj amus
proj ektus,
pritaikant
gimnazijos fizines
erdves ir itraukiant
gimnazijos
bendruomeng i
STEAM mokymus.

1.4. . Pletoti
dinamiSkq, atvir4 ir
funkcionali4
ugdymosi aplink4,
skatinandi4 tyrineti,
atskleisti kiekvieno
polinl<ius ir
gabumus.

2.Uttdu ib dalies dё i numa"tu rLikЧ GeitO buvo′s,nelvyKclytOs ar lvyK0

UZduotys PrieZastys, rizikos
う
乙

3. Uiduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
buvo atlikta veiklos rezultatams

UZduotys / veiklos POvcikis gvictimo ist,lgOS Vclklal

つ
つ



4.Pako veiklos uiduotys (iei tokiu buvo

UZduotys Sicktini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauiantis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

Pasickti rezultatai

irju rOdikliai

41

ir rezultatai

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

5. rezulta u[duotis isivertinimas

Uiduoiiq ivykdymo apra3ymas
Paiymimas

atitinkamas langelis

5.1. UZduotys llykdyos ir virBijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
Labai gerai r

5.2. Uiduotys i5 esmes ivykdytos pagal sutarnrs vertinimo rodiklius Gerai E

5.3. fvykdl,tos tik kai kurios uiduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E

5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

6.1. S*iuli"i, teisingumo, pilietiSkumo kompetencija. Puoseleti bendruomends savitarpio

pasitikejimu ir konstruktyviu dialogu gristus santykius, naudojantis LEAN vadybos metodika.

62. Or€rrt-"tJ", t. pokydiq valdymo kompetencija. Pldtoti dinamiSkE, atvir4 ir funkcionali4

i anlinka. skatinandia tvrindti. atskleisti kiekvieno polinkius ir gabumus.

Dircktorё

Gimnazijos Tarybos pirmininkas
(mokykloje mokyklostarybos

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo

/ darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

dimas ir si[lymai:

畑 na KovalevsI【可a

s ir

parcigas igyVCndinanё los institucIJos

(dalininkЧ  susinnkimo)iga‖ OtO asmens

pareigos)

2019-01-11

Pctras Didを lokas 2019-01-22

Riita Krasauskiene

IV SK■TuUS
VERTINIMO PAGRINDIMASIR SIULYMAI

ertinimas,jO pagrindⅢaS ir siilymai:コ ∠墨

枷

‐

瀦

(data)(vardas ir pavarde)



Galutinis metq veiklos ataskaitos [vertinimas

IV SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9. Kitq metq uiduotys
nustatomos ne maZiau 3 ir ne

ξ
υ

Uiduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustatytos
uZduotvs iwkdYtos;

9.1 . Pletoti dinami5k4 atvir4 ir
funkcionaliq ugdymosi aplink6
skatinandi4 tyrineti, atskleisti
kiekvieno polinkius ir gabumus.

Efektyvinti kolegq
pamokq stebesen4 ir
refleksij4

60 proc. gimnazijos mokl'toj q

dalinsis patirtimi igyvendinant
Siuolaiking ugdymosi
paradigm4 - stebes pamokas,

fiksuos j as medijq pagalba,

aptars tobulintinus asPektus.

30 proc. gimnazijos mokYtoj q

savo veikloje igyvendins
tarpdalykinq integracijq.

9.2. Ugdlti brandZiq, atvir4
idejoms, iS5tkiams asmenybg,
puoselej andi4 savi garb4, tautini
tapatumq, istorinE savimong,
stiprinandiE kulturines
kompetencij as.

Stiprinti bendruomenes
socialinf emocinf
intelekt4

I gimnazij q bus pritraukti
kompetentingi specialistai,
galintys padeti mokytis valdYti
stres4, emocijas (bus

organizuoti ne maZiau, kaiP 3
emocinio ugdymo seminarai
gimnazij os bendruomends
nariams).

9.3. Naudoj antis LEAN vadybos
metodika efektyviai diegti
Svietimo nauj oves, kuriant
humanisting mokykl4.

Ugdyti atvirq pasauliui
Lietuvos pilieti,
tenkinant mokiniq
paZinimo, lavinimosi,
saviraiSkos poreikius,
Padeti mokiniui isigli
bendr4ji dalykinl,
sociokulturini iSprusim4,
doring, tauting, pitieting
brand4.

Bus igyvendintos Erasmus * 
|

KA2 strateginiq partnerysdiq
projekto Nr. 2017-l-LTOl- 

|

KA20l-035288-9429382o2 
I

,.siSTEAM - systematic
approach for implementation of 

I

STEAM education in schools"
201 9 metq veiklo:. 

L

Naudojantis inlegruoto uZsienio 
I

ka lbos ir dalyko ugdymo
metod ika tCLlLtbus r Ykdomi
tiriamieji gamtos mokslq
(biologijos, chemij os, fizikos)
darbai, i kuriuos bus itraukta ne

ma:Ziau kaip 1 proc. gimnazijos

mokiniq.
3 proc. gimnazijos mokYojq
dalyvaus bendrojo ugdymo
turinio kaitos procese kaiP
darbo grupiq nariai, programq

autoriai, recenzentai.

I gim naziios veiklas isitraukg



mokiniai, mokl.tojai, Seimos

nariai patirs estetini malonumq
ir pasididZiavim4
bendruomene (60 proc.

mokiniq eis i gimnazijq su

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali buti ne[ykdytos (aplinkyb$s, kurios gali

turOti neigiamos itakos irykdyti Sias uiduotis)
oma suderinus su Svietimo vadovu

10.1. Dideli mokytojq pedagoginio darbo kruviai ir nepakankamas atlygis uZ papildomas

veiklas nesudarys galimybir+ tureti laisvo laiko, skirto stebesenai.

10.2. Finansiniq iSteklirl triikumas mokytojq kvalifikacijai keltl
〕り ,D攣 ltp呵 り

lb20SIこm五もtac10S      塑

DicktOt

湘una Kovalevsk■ a 鉾 脚

(Svielimo istaigos savininko teises ir
pareigas igyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens

pareigos)

(paraSas) (vardas ir pavarde)
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