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Vilniaus miesto savivaldybds biudietiniq Svietimo istaigq vadovq einamqjq metq veiklos
uZduoiiq, siektinq rezultatq, jg vertinimo rodikliq, rizikq, kurioms esant uiduotys gali btrti

neirTkdylos, forma

YILNIAIIS ZBUYNOS GIMNAZIJA
( ivietimo istaigos pavadinimas)

RUTA KRASAUSKIENE
(vadovo vardas ir Pavard€)

VEIKLOS UZDUOTYS

20 1S-06- lY Nr.A290- I X A -18 I (3.4.40-PD2)
Vilnius

1. Einamqjq metq uiduotYs
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uZduotys)

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis veftinama,

ar nustatytos uZduotys i"yt gy19t)

1 .1. Puoseleti
bendruomenes savitarpio
pasitikej imu ir
konstruktyviu dialogu
gristus santykius.

Taikl ti vadybinius modelius,
padedandius tobulinti
gimnazijos veikl4.

f diegti gimnazijoje LEAN
vadybos sistem4, didinandi4
bendruomenes isitraukimq,
igyvendinant ef'ektyvius
sprendimus. (Bus organizuotos
LEAN strateginio planavimo
sesijos - kart4 per menesi,

susirinkimai ir posedZiai vYks

lygmenimis kas savaitg, bus

igyvendintos metinio veiklos
plano veiklos)

1.2. Organizuoti ir
kontroliuoti strateginius
gimnazij os tikslus
atliepianti ugdymo turini.

Gimnazijos ugdymo proces4

re glarncntuoj andiq dokumentq
analize ir koregavimas:
Gimnazij os veiklos planas;

Metotlines tarl bos metodiniq
grupiq planai;
Ilgalaikiai dalykiniai planai;
Klasiq vadovq veiklos planai;
Nefonnaliojo lvietimo veiklos
planai.

Mokiniq ir tevq gerai ir labai
gerai verlinandiri gimnazijos
veikl4 ugdant mokiniq
asmenybes dalis, naudoj antis
IQES apklausos duomenis
pasieks atitinkamai 75 ir 85

proc.

1.3. Siekti ugdymusi
paremto ugdymo: stiPrinti
gimnazijos bendruomen6s

Siekti. kad visi mokltoj ai
taikytq ugdymo procese

SiuolaikinE ugdymosi
paradigmq. Mokytoiai naudos

Bus pasiekta, kad 15 proc. visq
gimnazij os pamokq r,yks Pagal
5iuolaikinio ugdymosi
paradigmq.



nariq motyvacij4 tobuleti
(mok1'tis vis4 gyvenim4).

savo r. eiklos isivertinim4
(griZtam4ji rySf ), mokysis
kolegialiai (stebes ir verlins
kolegu pamokas)

30 proc. mok).toiq naudos
modeli ,,Kolega - kolegai"

1.4. Pletoti dinamiSk4,
atvir4 ir funkcionali4
ugdymosi aplink4,
skatinandi4 tyrineti,
atskleisti kiekvieno
polinkius ir gabumus.

{gyvendinti ES strukttlriniq
fondq fi nansuoj amus
projektus, pritaikant
gimnazijos fizines erdves ir
Itraukiant gimnazijos
bendruomeng i STEAM
mokl mus.

Bus iglwendintos gimnazijoj e

vykdomo i5 Europos s4iungos
strukt[rin iq fondq leSq bendrai
fi nansuoj amo proj ekto Nr.
09.1 .3-cpva-r-724-01 -00 I 2..
.. V llnraus Zem) nos grmnazt.los
efektyvumo didinimas" veiklos.
Remiantis pirminemis STEAM
diegimo gairemis gimnazlj a
sukurs savo individualq
STEAM diegimo plan4. Bus
pradetos naudoti naujausios
technologij os Svietime
(robotika, virtuali realybe, 3D
spausdinimas ir t.t.)

2. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali biiti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali tur6ti
neigiamos itakos Sioms uZduotims ivykdyti)
(pildoma kartu suderinus su Svietimo istaigos vadovu)
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2.1 . Darbuoto 111las

2.2. Dideli mokl.toiu pedagoginio darbo kr[viai nesudarys galirrybiq tureti laisvo laiko, skirto stebesenai.

23 iu tr[kumas.

SusipaZinau:


