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Vilniaus Zveryno gimnazijos 2021-2025 metq strateginis planas patvirtintas gimnazijos direktoriaus 2020 m.
gruodZio 29 d. isakymu Nr. V-156, jam pritarta Vilniaus miesto savivaldybes administracijos bendrojo ugdymo
skyriaus vedejos 2020 m. gruodZio 29 d. isakymu Nr. A15-2085/19(2.1.4E-BEU).

2021-2025 m. strateginio plano tikslai:

I. Ugdymas, padedantis kiekvienam mokiniui siekti aukltesniq mokymosi rezultatq.
UZdaviniai:

1.1. Paveikiq mokymo (-si) metodq taikymas pamokose.
1.2. Kiekvieno mokinio ugdymosi paZangos skatinimas ir stebejimas.
1.3. Pagalba gabiems ir mokymosi sunkumq turintiems mokiniams.
1.4. Efektyvus IT taikymas ugdymo procese.

II. Skatinti asmenybOs ugti gerinant mokyklos bendruomen6s mikroklimat4 ir kuriant patrauklias
ugdymosi aplinkas.
UZdaviniai:

2.1. Gerinti emocing aplinkq, pletojant dialogo ir susitarimq kult[r4.
2.2. Personalizuoti pedagogines, psichologines, socialines pagalbos teikimo priemones mokiniui,

Seimai, mokytdui.
2.3. Puoseleti bendr4 gimnazijos kultur4, tradicijas ir tapatumo jausm4.

Gimnazijos mokiniq molrymo ir mokymosi rezultatai:

Mokiniq mokymosi paiangvnas pagal klases: 5 klasese - 100 yo,6 klasese - 96 %, 7 klasese - 98 o ,8 klasese -
97 yo,I gimnazijos klasese - 92,5yo,II - 96,4 Yo,IlI - 91,8 yo,IY - 100 %. Aukitesni mokymosi pasiekimq lygi
pasieke - 7 % moksleiviq, pagrindini - 41yo, patenkinam4 - 50Yo, nepasieke - 3% mokiniq.

NMPP rezultatai:
6 klasiq NMPP analizes duomenimis mokiniq, iSlaikiusiq matematikos test4 rezultato procentais vidurkis - 60,6
o/o ( savivaldybes 50,7yo,5alies 46,80 ), skaitymo -76,50 . ( savivaldybesTl,T o/o, Salies 66,5yo)
8 klasiq NMPP analizes duomenimis mokiniq, i5laikiusiq matematikos test4 rezultato procentais vidurkis - 49,7yo
( savivaldybds 46Yo , Salies 4lo ), gamtos mokslq - 57,40 ( savivaldybes 53,6Yo , Salies 50,7yo ) , skaitymo -
72,20 ( savivaldybes65,9%o,Salies 66,20 1, socialiniq mokslq -63,Iyo. (savivaldybes 53,9 %o,Salies 49,7 yo).

Vadovaujantis auk5diau pateiktais duomenimis darytina i5vada, kad Vilniaus Zveryno gimnazijos 2022 n.NMPP
rezultatai yra geri, nes yra aukStesni nei Salies ir miesto rezultatq vidurkis.



PUPP rezultatai:

2022 m. atlikdami lietuviq kalbos PUPP uZduotis daugiausia moksleiviq, tai yra 84,1 yo, pasieke pagrindini
pasiekimq lygi. Matematikos patikroje daugiausia mokiniq pasieke patenkinam4 pasiekimq lygi - taiyra39,6 o 

.

Matematikos patikroje daugiau mokiniq nei lietuviq kalbos pasieke nepatenkinam4 pasiekimq lygi 15,9 yo.2022

m. 9,6 Yo daugiau mokiniq nei 2021m. matematikos patikroje nepasieke patenkinamo lygio. Vilniaus Zveryno
gimnazijos lietuviq kalbos ir matematikos PUPP rezultatai yra geresni, lietuviq k1.0,45 balo, matematika 1,36

balo, lyginant juos su Salies vidurkiu. Lyginant su Vilniaus miesto PUPP rezultatq vidurkiais lietuviq kalba 0,31

balo, matematika 0,48 balo rezultatai geresni. Vadovaujantis auk5diau pateiktais duomenimis darytina i5vada,
kad Vilniaus Zveryno gimnazijos 2022 m. PUPP rezlltataiyra geri, nes yra auk5tesni nei Salies ir miesto PUPP
rezultatq vidurkis. Lyginant 2018 - 2022 m.m. PUPP rezultatus darytina iSvada, kad PUPP rensltatai Vilniaus
miesto Zveryno gimnazijoje i5lieka stabills. Siek tiek Zemesni rentltataiyra2)22m. lyginant su202l m., tadiau
paLymetina, kad 2022 m. PUPP rezultatai Zemesni ne tik mlsq mokykloje, bet ir mieste bei Salyje. Tokiems
rezultatams turejo itakos ilgas mokiniq mokymasis nuotoliniu bldu 2019 - 2021 m., be to 2021 m. mokiniai
PUPP uZduotis atliko b[dami namuose.. 2021-2022 m.m. mokiniai buvo mokomi ne tik kontaktiniu, bet ir
nuotoliniu, hibridiniu bldais. Ne maZa dalis mokiniq ir mokytojq sirgo COVID 19 ar izoliavosi.

VBE rezultatai:
2022 m. gimnazijq baige 125 abiturientai. IV klasiq mokiniai pasirinko laikyti l1 dalykq valstybinius brandos
egzaminus (lietuviq k., anglq k., rusq k., vokiediq k., matematikos, istorijos, geografijos, biologijos, fizikos,
chemijos ir informaciniq technologrjq). 2022 m. iymiai daugiau mokiniq pasirinko laikyti geografijos VBE
(padidejo 10,24 o ) ir chemijos VBE (padidejo 8,32 Yo), o laikandiq informaciniq technologijq VBE (sumaZejo
6,710 ).58,4yo IV klasiq mokiniq gavo nuo 86 iki 100 balq. 2022m. gauta l8 Simtukq (2021m.-22 Simtukai),
i5 jq 12 mokiniq gavo po vien4 Simtuk4 Q02l m. - 20 mokiniq), o 3 mokiniai gavo po 2 Simtukus (2021 m. - 1

mokinys). 6 mokiniai nei5laike lietuviq kalbos ir literatlros (2021m. - 5 mokiniai), 22 mokiniai neiSlaike
matematikos (2021 m. - 5 mokiniai) ir I mokinys nei5laike informaciniq technologijq valstybinio brandos
egzamino. Gimnazijos IV klasiq mokiniq visq dalykq valstybiniq brandos egzaminq reztitatai yra Zymiai
auk5tesni uZ Salies ir savivaldybes mokyklq vidurkius. Palyginus su 2021 m. VBE rezultatais 2022 m. Zymiai
aukStesni yra lietuviq kl. (4,6yo), biologijos (4,3 %) ir geografijos (6,8 %) valstybiniq brandos egzaminq ivertinimo
vidurkiai. Labai nukrito matematikos (28,9 %) ir chemijos (32,4 %) valstybiniq egzaminq ivertinimo vidurkiai.
Nuo 2019 m. labai (24,3 %) pagerejo biologijos valstybinio egzamino ivertinimo vidurkis.

Mo lcs I e iv iq pa s i e kimai ol impi ado s e, konkur s uo s e :

Vilniaus miesto Zveryno gimnazijos mokiniai tapo Jaunqjq talentq tarptautinio konkurso (Londonas) - II vietos
laimetojais. I3kovojo 7 prizines vietas Salies olimpiadose ir konkursuose, bei 10 priziniq vietq Vilniaus miesto
olimpiadose ir konkursuose. ,,Merginos moksle" * I vieta, respublikinis informatinio m4stymo konkursas ,,Bebras"
- I, II, III vietos, respublikind astronomijos viktorina,,Po LvaigZddtu dangum"- I vieta, respublikinis ekonomikos
konkursas ,,Bosas nebasas'o - I vieta, respublikinis iliustracijq irvertimq konkursas ,,Tavo Zvilgsnis" - I vieta,
respublikinis anglq kalbos konkursas - II vieta, respublikinis matematikos konkursas ,,Olympis2022" - I, II, III
vietos, respublikinis anglq kalboskonkursas ,,Olympis" - I vieta, Lietuvos mokiniq knygos Zenklo konkursas
,,Vincui Krevei - 140*- I vieta, ,,Kalbq kengtra 2022* - oranZiniai, auksiniai diplomai, respublikinis mokiniq
konkursas ,,Lietuvos kovq uZ laisvgir netekdiq istorija" - III vieta, Tarptautinis matematikos konkursas ,,Pangea
2022* - III vieta, respublikine rusq (uZsienio) kalbos l0-1 1 klasiq olimpiada - II, III vietos.

Vilniaus miesto informatikos olimpiada - I, III vietos, Vilniaus miesto anglq kalbos konkursas - I vieta, Vilniaus
miesto biologijos olimpiada- I vieta, Vilniaus miesto fizikos olimpiada- II vieta, Vilniaus miesto dailes mokytojq
ir jqmokiniq ktrybiniq darbqparoda-konkursas - parodos laureatai,
Vilniaus miesto STE(A)M viktorina,,STE(A)M kelias i ateiti" - II vieta, Vilniaus miesto matematikos
olimpiada - III vieta, Vilniaus miesto meninio skaitymo konkursas - III vieta, Vilniaus miesto orientacines
varZybos - I vieta,



Strateginio tikslo ,,Ugdymas, padedantis kiekvienam mokiniui siehi aukitesniq molqtmosi rezultat4"
igyvendinimas 2 0 2 2 metais.

Kryptingai pletojant mokytojq kompetencijas, stiprinant metoding veikl4, ruo5iantis igyvendinti atnaujintas
ugdymo programas 2022-0I-21 mokytojai dalyvavo seminare ,,IKT taikymo pamokoje budq ir formq

ivairov6". 2022-ll-03 vyko konferencija ,,Tarpdalykines integracijos reik5me ir galimybes". Konferencijoje
gimnazijos mokytojai dalijosi savo patirtimi.2022 m. rugsejo menesi ikurta Ugdymo turinio atnaujinimo grupe
(toliau UTA grupe). Parengtas UTA grupes veiklq planas. 2022 metais gimnazijoje vyko naujinamq programq
turinio, strukturos aptarimas metodinese grupese. 2022-ll-14 gimnazijoje vyko 6 val. trukmes seminaras
gimnazijos mokytojams ,,Bendrqjq ugdymo programq atnaujinimas: kokiq pokydiq tiketis?". Seminare
dalyvavo 56 gimnazqos mokytoj ai. 2022-11-30 gimnazijos mokytojams vyko mokymai, kflrybines dirbtuves

,,Kompetencijomis gristas ugdymo turinys". 2022-12-5 mokymai, kiirybines dirbtuves ,,Pamokos plano
pavyzdLio klrimas".

Vadovaujantis gimnazijos parengtu individualios paZangos stebejimo apraSu visose klasese stebima mokiniq
individuali palanga. Visus mokslo metus, visose klasdse, vyko pavaduotojq ugdymui, klasiq vadovq ir mokytojq
pasitarimai. Pasitarimuose sistemingai aptarti mokymosirezultatai,paianga, i5kilusios problemos, lankomumas,
mokiniq elgesys pamokq ir pertraukq metu. Pateikti sillymai problemoms sprgsti, rekomendacijos praktiniam
individualios paZangos stebejimui. Lyginant su praejusiais metais, i5 viso padare paLangq, tai yra metinis pazymiq
,u'idurkis iSliko toks pats arba aukStesnis 40,5 % mokiniq. 6-8 kl. 33 oh,I-III kl. 48,7 oA. Lyginant praejusiq ir Siq

mokslo metq metinius mokymosi rezultatus iSrinkti didZiausi4 paiang4padarg 8 mokiniai ir apdovanoti specialiai
tai progai pagamintais ,,PaZangos" apdovanojimais. DidZiausi4 palang4 padare mokinys pagerings metiniq
paZymiq vidurki 2,ll balo.

Gimnazijoje nuosekliai vykdoma NMPP, PUPP, VBE rezultatq stebesena.2022 m. sausio, birZelio, rugpjldio
mdnesiais, pedagogq tarybos posedZiuose analizuoti mokiniq mokymosi rezultatai.2022 m.6 klasiq NMPP
rezultatai aptarti geguZes men. su klasiq vadovais, ivardinti pasiekimai bei problemos.2022 m. 8 klasiq NMPP
rezultatai aptarti birZelio menesi su klasiq vadovais, identifikuotos galios ir sunkumai. NMPP, PUPP, VBE
r e zultatai pate ikti g imnazij o s internetinej e svetainej e.

Taikytos priemones COVID-19 pandemijos pasekmems iveikti. Tgsiama Svietimo, mokslo ir sporto
ministerijos kartu su NVO organizacijq tinklu iniciatyva ,,Padesiu mokyti(s)" igyvendinimas. Savanoriai, su
kuriais gimnazija pasira5e tri5ales sutartis, nuotoliniu bldu sutartu laiku (ne maZiau kaip 4 val. per savaitg ar
ne maZiau kaip 16 valandq per menesi ir ne trumpiau kaip 2 mdnesius) teikia ivairiapusg pagalb4 mokantis
mokymosi sunkumq turintiems mokiniams. Pasira5ytos 9 sutartys su savanoriais, kuriems priskirta 10

gimnazijos mokiniq (i5 5a, 6c,7d,7b,8a,8d ir IIb kl.), kuriems teikiama pagalbamokantis. [veikiant COVID-
19 pandemijos pasekmes mokiniams gelbejo patys moksleiviai. 25 mokiniai savanoriai padejo mokytis 25

mokiniams, turintiems mokymosi sunkumq. Pravestos 153 konsultacijos. Laikomasi susitarimo sudaryti
galimybg 5-6 klasiq mokiniams, turintiems 5 ir Zemesni dalyko mokymosi ivertinim4, dalyvauti konsultacijose.
Konsultacijos, visiems pageidaujantiems gimnazijos mokiniams, r,yksta sistemingai ir nuosekliai pagal i5
anksto patvirtint4 tvarkara5ti.

Atnaujintos, modernizuotos ir tikslingai ugdymo procese taikytos IT priemones. [sigytas 21 stacionarus
kompiuteris. Tai sudare galimybes mokytojams sistemingai naudotis IT pamokose. {sigyta 10 ne5iojamq
kompiuteriq. Kompiuteriais naudojamasi pamokq, patikry, egzaminq ar kitos ugdomosios veiklos vykdymo
metu. [rengti 4 kabinetai su internetine prieiga ir elektros instaliacija, kad juose galima b[tq naudotis
ne5iojamais kompiuteriais ir internetu. Siais mokslo metais NMPP, PUPP vyko tik elektroniniu brldu
atnaujintuose kabinetuose. Atnaujintos dviejq interaktyviq lentq licencijos ir isigytos 4 i5maniosios lentos.
Ugdomoji veikla orientuota i ivairiq poreikiq mokinius. Vyko susitikimai su specialiqjq ugdymosi poreikiq
turindiq mokiniq, kuriems reikalinga socialinio pedagogo pagalba tevais (vadovaujantis PPT i5vadomis),
aptariant pagalbos poreiki (organizuota 11 susitikimq). 7 individualiq poreikiq turintiems mokiniams teikiama
mokiniq-savanoriq pagalba mokantis. 13 mokiniams teikiama individuali socialinio pedagogo pagalba mokant
trukstamq socialiniq igfldZiq. Gabiems mokiniams sudaroma galimybe dalyvauti olimpiadose, konkursuose.
Metodine taryba kiekvienais metais rengia minetq veiklq plan4. {gyvendinama apie 95 proc. plane numatytq
veiklq. STEAM klasese besimokantys mokiniai nuolat tobulina savo gebejimus mokydamiesi gimnazijoje
esandioje Fablab laboratorijoje. I-os STEAM klases moksleiviai atlieka metinius STEAM krypties projektus.

i STEAM klase tvarka. mokvmosi STEAM klaseie tvarka. 2022-05-05



organizuota STEAM dalykq moksliniq tiriamqjq darbq stendine konferencij a.2022-06-06 vyko vie5as STEAM
klases mokiniq metiniq projektiniq darbq gynimas. Gynime galejo dalyvauti ir stebeti jame vykstandias veiklas
gimnazijos kolegos, 8 kl. mokiniai, mokiniq teveliai.

Gimnazijoje lykdytas projektas ,,Peer-teaching our languages via culture" (BendraamZiq mokymas gimtosios
kalbos per kultDr4) pagal Erasmus* program4Nr. 2020-1-EL0l- KA229-079084. I projekto veikl4 ltraukta 20
moksleiviq, kurie atliko uZduotis ir bendravo su partneriais anglq kalba ,,eTwinning" platformoje. Parengtos
lietuviq kalbos mokymo sugestopedijos metodu gaires. Sukurtas projekto tinklapis. [gyvendinti 2 mobilumai:
2021 gruodZio 6-10 d. Graikijoje, 2022 kovo 2l-25 d. Turkijoje, kuriuose dalyvavo 5 mokytojai ir 8
moksleiviai. [gyvendintas projektas,,Generation of Sustainability" (Tvarumo karta) pagal Erasmus* programq
Nr. 2020-1-1T02- KA229-079446. I projekto veiklE itraukta 20 moksleiviq, kurie parenge pristatymus apie
tvarius energijos Saltinius, tvary vartojim4 ir atliekq tvarkym4, tvary maist4, dalyvavo diskusijose, rinko ir
sistemino informacij4 ir statistinius duomenis apie Siltnamio dujq emisijas, atliko ivairias uZduotis anglq kalba.
Sukurtas projekto tinklapis. fgyvendinti 2 mobilumai:2022 sausio 17-21 d.Italijoje, vasario 28 d.- kovo 4 d.
Kroatijoje, kuriuose dalyvavo 4 mokytojai ir 10 moksleiviq. Suorganizuotas tarptautiniq partneriq susitikimas
Lietuvoje geguZes 2-6 d.

2022 m. vasario 22 dien1lyko nuotoline konferencija ,,Savanoriavimas - mokausi ne tik imti, bet ir dalintis".
Konferencijoje dalyvavo gimnazijos moksleiviai, senato nariai, mokykl4 baigg mokiniai, kvietiniai svediai.
Gimnazijoje 2022 m. kovo ir spalio menesiais vyko edukacines dienos skirtos ivairiq dalykq mokymuisi.
Edukaciniq dienq metu buvo organizuotos 72 veiklos skirtingq klasiq mokiniams - iSvykos i kitus miestus,
ekskursijos i muziejus, susitikimai su Zymiais Zmondmis, praktikumai ir kt. 2022-06-10 vyko klasiq vadovq
organizuojama edukacind diena, skirta klases mikroklimatui gerinti.

Strateginio tilcslo ,, Kurti saugiq ir patraukliq ugdymo ir ugdymosi aplinkq kiekvienam bendruomends nariui"
jgyvendinimas 20 2 2 metais.

Stiprinant bendruomeni5kum4 siekiant pozityvaus mokyklos mikroklimato pagal konfliktq prevencijos
programq "Taiki mokykla" pravesti 6 uZsiemimai 6a,6c,6d,6e,7d kl. mokiniams, kuriuos vede 18 apmokytq
dirbti pagal 5i4 program4 mokiniq. Siuos uZsiemimus koordinavo 8 pedagogai. Siq uZsiemimq metu buvo
skatinamas teigiamq santykiq mokykloje kurimas ir mokiniai buvo mokomi atpaLinti ir lengviau i5sprgsti
konfliktus. ATPP programa integruota i mokomuosius dalykus bei klases vadovq veikl4: mokytojai per dalykq
pamokas integravo ATPP programq, o 5-IV klases vadovai vede 6 uZsiemimus pagal ATPP program4. Soc.
pedagoge pravede paskaitas-diskusijas mokiniams apie rukymo lalq (10-yje klasiq), apie alkoholio Zaly(2
klasems), apie narkotiniq medZiagt4 Zal1 (5 klasems).Vidutiniq ir dideliq ugdymosi poreikiq turintiems
mokiniams individualiq konsultacijq metu buvo teikiama socialine pedagogine irpsichologine pagalba. Siuose
susitikimuose i5rySkejo ne tik mokymosi sunkumai, bet ir mokinio stiprybes bei galios. Svietimo pagalbos
specialistes bendradarbiaudamos su mokiniq tdvais, klasiq vadovais ir dalykq mokytojais padejo tikslingiau
planuoti mokymo(-si) veiklas sunkumq patiriantiems mokiniams. Dviem mokiniams buvo teikiama ir i5ores
savanoriq (NVO) pagalba mokantis. Organizuota mokiniq apklausa patydiq situacijai ivertinti, kurioje
dalyvavo 549 Se5tq-de5imtq klasiq mokiniai. 75 o/omokiniq teigia, kad per du paskutinius mdnesius mokykloje
patydiq nepatyre. Apklausos rezultatai parodo pokydiq tendencijE: mokiniq saugumas gimnazijoje ir emocine
savijauta gereja (I,9 yo daugiau nei praejusiais metais). Sukurtas video, paaiSkinantis naudojim4si "Patydiq
ddZute".

Suorganizuoti25 planuoti tradiciniai ir nauji gimnazijos renginiai Suorganizuotas naujas renginys - muzikines
pertraukos mokyklos bendruomenei - planuojama ji rengti ateityje tradici5kai. Surengtos kelios Ukrainai
palaikyti skirtos akcijos, labdaros rinkimai. Ivyko du bendri renginiai su Kunigaik5dio Gedimino
progimnazijos BlindZiq filialu (ukuleliq festivalis, draugi5kos kvadrato varZybos). 2022 m. rugsejo menesi
gimnazijoje vyko gimnazijos V-osios olimpines Zaidynes 5-12 kl.
2022-t0-I4 organizuota gimnazijos mokiniq senato ir administracijos apskrito stalo diskusija. Diskusijos metu
aptarti senato pasillymai del mokiniq laisvalaikio organizavimo, ugdymo proceso problemos, uniformq devejimo
klausimas ir kt.

4



MikroklimatE gerinandios priemones taikytos ir mokytoj ams 2022-12-24 vyko Kalediniai pusrydiai. 2022-12-28
organizuota edukacine i5vyka gimnazij os mokytoj ams
2022 m. sausio 24 d. - vasario I I d. Vilniaus miesto savivaldybeje eksponuojama paroda ,,Vilnius miniatitirose",
skirta artejandiam Vilniaus jubiliejui. Parodos-konkurso orgarizatoriai: Vilniaus miesto metodinis burelis ir
Vilniaus Zvdryno gimnazija. Veliau paroda buvo eksponuojama Lveryno, S. Kovalevskajos, Gabijos gimnazijose.
Parodos laureatai apdovanoti Vilniaus miesto savivaldybes padekos ra5tais, parodos dalyviai - organizatoriq
padekos ra5tais.

Bibliotekos erdvdse vyko penktokq supaZindinimas su bibliotekos veikla, Knygq Kaledos. Ivyko susitikimai su
skaitmeniniq knygq bibliotekos ,,Vyturys" leidyklos vadovu, verteju A.Sileriu, leidyklos ,,Sviesa" Vilniaus regiono
vadove L.MaZeikiene, ra5ytoju, teisininku, bardu J.Zilinsku. Biblioteka palaiko gerus rySius su tevq komiteto
atstovais, Zvdryno gimnazijos labdaros ir paramos fondu, jq deka bibliotekos fondas pasipilde naujq knygq
dovanomis. Gimnazijos mokytojq kambaryje sekmingai veikia knyg,l bibliotekele ,,Keliaujanti knyga", kurioje
mokytojai nuolat atnaujina fond4. ,,Keliaujandios bibliotekdlds" fondai papildyti naujais leidiniais (apie l0
k veq).

2022 m. vykdytas trumpalaikis projektas ,,Balandis - sveikatingumo mdnuo". 2022 m. birZelio 16-17 d. 5-11 kl.
suorganizuota sporto Svente. 2023-10-29 d. mokyklos stadione iryko 5-6 kl. mokiniq Zaibi5kas sambflris "Jud6k
su muzika".2022 m. gruodZio 10 d. vyko kaledinis futbolo turnyras 7 kl.
Parengtas renginiq planas, skirtas pamineti Vilniaus 700 m. jubiliejq. Sudaryta darbo grupe, kuri koordinuos visas
suplanuotas veiklas 202212023 m. m. Gimnazijoje jau surengti 9 renginiai, skirti minetam miesto jubiliejui.

Mokykloje veikia 9 neformalaus ugdymo bureliai. Nuolat stebima jq veikla. B[reliai dalyvauja gimnazijos
renginiuose (tinklinio bflrelio suorganizuotas kaledinis sporto turnyras, dramos b[relio nariai dalyvauja meninio
skaitymo konkurse, ,,Dolija" pasirodo Mokytojq dienos renginyje ir kt.). Dailes burelio mokiniq darbai puoSia
mokyklos erdves. Pradejo veikti naujas futbolo burelis, skirtas 5-7 kl. mokiniams. B0reliai savo veiklas pristate
bendruomenei ivairiose gimnazijos Sventese ir renginiuose (Sokio diena, Gimnazijos garbe, Paskutinis skambutis
it kt.). 2022 m. gimnazijoje pradejo veikti regbio, futbolo b[reliai ir ukuleliq ansamblis.

II SKYRIUS
METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

.Pa veiklos rezultata

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezttltatai
Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis vertinama, ar

nustaWtos uZduoWs iwk&tos)
Pasiekti rezultatai ir jq rodikliai

1.1. Mokymosi
pasiekimq gerinimas

l. l.Inicijuoti tiksling4
redagogq kvalifikacij os
<elim4 ir ugdymo
nodernizavim4 siekiant
ragerinti mokymosi
rasiekimus.

l. l. l.Gimnazijos pedagogai
tikslingai tobulins kvalifi kacij 4:
organizuoti mokymai
gimnazij os pedagogams apie
atnauj intas bendr4sias
programas, taip pat pedagogai
stiprins savo kompetencijas
dalyvaudami dalykiniuose
mokymuos e ir I ar saviugdos
bldu - kiekvienas mokytojas ne
maZiaukaip I mokymuose iki
2022 m. pabaigos.

1.1.2. [rengtos ne maZiaukaip 5

i5maniosios lentos atskiruose
mokomuosiuose kabinetuose
(lietuviq k., matematikos,
geografijos, chemijos) ir
papildomi IKT mokymai

1.1.1.2022 m. kovo menes!atlikta
mokytoj q apklausa,,Profesinis
tobulejimas" . Apklausoje dalyvavo
40 gimnazijos mokytojq. Apklausos
r ezultatai, mokytoj q kval ifikacij o s

kelimo poreikiai aptarti Metodineje
taryboje (toliau MT). { juos
atsiZvelgta planuojant MT veikl4,
rengiant gimnazijos 2023 m.m.,
metini veiklos planq, planuojant
kvalifikacijos kelimo veiklas.
2022-02-14 gimnazijoje vyko 6 val.
lrukmes seminaras gimnazij os
mokytoj ams,,Bendrqjq ugdymo
programU atnaujinimas: kokiq
pokydiq tiketis?". Seminare
Calyvavo 56 gimnazijos mokytojai.
2022 m. balandZio menesi
pasira5yta sutartis su



(ne maZiau kaip l0 mokytojq
iki2022-t2-01).

1.1.3.Pasibaigus I pusmediui
fiksuota 8-12 procentq stipresne
mokiniq mokymosi paianga.

lwww.pedagogas.lt del VIP narystes

fiageidauj antiems mokytoj ams. VIP
[rariais tapo 22 pageidaujantys
gimnazijos mokytojai. TEAM's
platformoje veikia mokytojq
gerosios patirties, metodines
informacij os sklaidos komanda

,,Metodikal'. Joje esanti informacij a

nuosekliai atnaujinam a. 2022-l I -03
vyko Vilniaus Zveryno gimnazijos
MT organi zlota konferencij a

,,Mokymo(-si) patirtis ugdymo
procese. Tarpdalykind integracij a".
Konferencijoje pristatyti 8
praneSimai. Dalyvavo 56
mokytojai. Metodines tarybos
nariai pasidalino metodiniq veiklq
pa.ny zdLiais Teams komandoj e

,,Metodika".

l. 1.2. {rengtos iSmaniosios lentos
atskiruose lietuviq k., matematikos,
geografij os, chemij os kabinetuose.
2022 m. balandZio menesi
gimnazij os mokytoj ams vyko
mokymai darbui su
i5maniosiomis lentomis. f sigyta
interaktyviq mokymosi
priemoniq licencijq. [sigyta 200
licencijq 6,7,8 klasiq,,Eduka"
mokiniams ir 25 licencijos
mokytoj ams, 1 23 licenzij os
automatizuotai programavimo
mokymo informacinei sistemai

-Apromis. Visi III-N klasiq
mokiniai gali naudotis
" E gzarrinatori aus " internetine
svetaine. Metodineje taryboje
aptartas skaitmeniniq ugdymo
priemoniq naudojimo
efektyr,umas ir perspektyvos.
Mokytojai dalijosi gerqa
patirtimi, kaip galima bfltq
efektyviau naudotis
interaktyviomis priemonemis
pamokose.
Vyko seminaras gimnazijos
mokytojams ,,IKT taikymo
pamokoje bfldq ir formq ivairov6".

1 .1 .3. Klasiq vadovai dalijasi gerqa
patirtimi taikant individualios
paZangos stebejimo apraSq.

Sistemingai ryksta atskiry klasiq
koncentry klasiq vadovr4 ir klasese
lirbandiu mokytoiu pasitarimai.
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Aptariami mokiniq pasiekimai,
ugdymo proceso problemos. Vyko
individuahs susitikimai su atskirais
mokiniais. [veiklinami Svietimo
pagalbos specialistai. 2 kartus per
pusmetiryko tri5aliai
(pavaduotojas ugdymui, klases
vadovas, mokinys) susitikimai su
mokymosi problemq turindiais
mokiniais. Numatytos konkredios
pagalbos priemonds, susitarimai
konkretiems mokiniams. Pateiktos
rekomendacij os individualios
paZangos stebdsenos gerinimui.
lndividualios paZangos stebesena
aptarta administracij os pasitarime
(administracij os posedZio
protokolai 2022 m. Nr.9, 1 0). 2022
m. gruodZio menesi analizuoti
naujai, !I -as gimnazijos klases,
priimtq mokiniq pasiekimai.
Analizuojama ir STEAM klasiq
mokiniq mokymosi paianga. 2023
m. sausio I savaitg klases vadovai
ltliko mokiniq mokymosi
pasiekimq analizg, palygindami
2020 -2021, 2021 -2022 mokslo metq
metiniq paizymin+ vidurkius.
Padariusiais paLang1 laikomi tie
mokiniai kuriq metiniq ivertinimq
paZymiq vidurkis 2021-2022 m.m.
yra toks pats arba auk5tesnis nei
2020 -2021 m.m. metais. I5 viso
padare pa2ang440,5 proc. mokiniq:
5-8 kl. 33 proc., I-III kl. 48,7 proc. ,

5 kl. I pusmedio rezultatai lyginti su

5 kl. signaliniu padare paLang1 I0
proc. mokiniq, tadiau iSvedus
pusmedio galutinius rezultatus,
liketina, kad bus daugiau mokiniq
padariusiq paZang1. AtsiZvelgiant i
i,isas aplinkybes (dviejq
metq pandemij4, karo sukeltas

rsichologines pasekmes ( kai kurie
mokiniai kovo menesi su tevais
i5vyko i5 Salies ir t.t.)) rezultatai
tikrai geri, t4 irodo ir NMPP,
PUPP,VBE rezultatai. Mokinius
motyruoja ir naujai isteigtas
,,PaZangos" apdovanoj imas.

1.2. [traukiojo
ugdymo

igyvendinimas

l.2.l.Inicijuoti
gimnazijos
bendruomenes aktyvq
dalyvavima i5ores

1 .2. I .Vadovo organizuojami
susitikimai - ne maZiau 2-3 per
II pusmeti ir proaktyvus
bendravimas su bendruomene.

1.2. 1. Mokyklos bendruomene
aktyviai dalyvauja itraukiamojo
ugdymo kvalifikacij os tobulinimo
seminaruose. tiek individualiuose
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brgamzuolamuose
mokymuose (nuolat),
tobulinti mink5t4sias
kompetencijas.

1.2.2. Organizuoti
Svietimo pagalbos
specialistq veiklos planq
aptarimus (vadovo
iniciatyva, nustatytu
laikara5diu), vykdyti
mokytojq gerosios
patirties sklaid4.
Parengti mokyklos
veiksmq plan4 del SUP
mokiniq itraukties,
skatinti empatij4
bendruomeniSkoje
veikloje, organizuoti
dalyvavim4 tiksliniuose
projektuose.

me maZiau kaip 30 procentq
pnokiniq tevq itraukimas i
proj ekting, prevencing,
neformalioj o Svietimo veiklas.

1.2.2. Sukurtas ugdymo istaigos
veiksmq planas, taikomas
sprgsti i5kylandioms situacij oms
SUP mokiniq, esant
ypatingiems atvejams, naudotis
Vaiko gerovds komisijos
i5tekliais, paskirti atsaking4
asmeni - atvejo koordinatoriq,
kuris koordinuotq pagalbos
vaikui teikim4 ir pokyti.
Sustiprinta gimnazij os Vaiko
geroves komisijos veikla
suteikiant metoding pagalb4,
nustatant posedZiq
periodi5kum4 ir reguliarum4 -
ne rediau kaip kas 3 savaites, i
problemq sprendim4 aktyviau
[traukti mokiniq tdvai,
pasira5ytinai prisiimtos
atsakomybes.

mokymuose / kursuose, kuriuos
mokyklos pagalbos specialistai
pasirenka savo iniciatyva
(kvalifi kacij os kelimo renginyj e

,,ftraukusis ugdymas: mokytojo
perspektyva",,,Kompetencij omis
grista pamoka). Organizuotas
seminaras mokytojams tema,,

[traukusis ugdymas"
(2022-1 1 -3 0). Mokytojai igij o

kompetencij E planuoti ugdymo(si)
turini, atsiZvelgiant ! specialiqjq
ugdymosi poreikiq grupes bei
lygius, taikyti altematyvius ugdymo
bldus ir efektyviai dirbti su SUP
mokiniais. Inicijuotas ir
organizuotas seminaras visai
pedagogq ir pagalbos mokiniui
specialistq bendruomenei apie

[traukqj i ugdym4 Q022- 12-28).
Dalyvavo 56 mokytoj ai,taiyra
84,8 proc. visq mokytojq. Lektore
- Pedagogines psichologines
tamybos(toliau PPT) specialioji
pedagoge Asta Kisieliene.
Tgsiamas konfl iktq prevencij os
programos,,Taiki mokykla"
[gyvendinimas keturiose klasese -
5b, 6b, 6c ir 6d. Pravesta 48
uZsiemimai. UZ uZsiemimq vedim4
atsakingi 8 programos vedimo
apmokymuose dalyvavg mokytojai
ir 19 vyresnitl klasiq mokiniq
(2022-10-19).
Atlikta mokiniq apklausa patydiq
situacijai ivertinti, kurioje dalyvavo
581 Se3tq -de5imtq klasiq mokiniq.
77 Yomokiniq teigia, kad per du
paskutinius menesius mokykloje
patydiq nepatyre. Rezultatai parodd,
kad mokiniq saugumas ir emocind
savij auta pagerej o 2o/o ly ginant su
202112022 m. metais. Apklausos
rezultatai irjq analize pateikta
mokytojq tarybos
posedyj e. (posedZio protokolas)
Dalykq mokytojams ir klasiq
vadovams pateiktos
rekomendacijos. Tevams pateikta
iSanalizuotq SAM parengtq
rtmintiniq informacija apie vaikq
psichikos sveikatos stiprinimo bei
pagalbos gavimo galimybes. Su
informacija susipaZino 41 proc.
mokiniu tevu.



Bendradarbiauta su 5-IV G kl.
mokiniq tevais, sprendZiant
mokiniq rukymo ir saugomo
Svendiq metu (del pirotechnikos
naudojimo) klausimus (e-dienynas
2022-11 - 1 5). { bendradarbiavim4

isitrauke 36 proc. mokiniq tevq.

[traukti tevai i penktokq adaptacijos
aptarimE(e-dienynas 2022-12-1 4).
Bendradarbiavo 44 proc. mokiniq
tevq.
Kreipemes i 5-6 kl. mokiniq tevus
del akcijos,, Sveikatai palanki
kuprin6" rezultatq gerinimo (e-
dienynas 2022-12-21). [sitrauke 43
proc. mokiniq tevq.
Pagal poreiki organizuoj ama
pagalba mokytojams sprendZiant
konfl iktines situacij as su mokiniais
ir /ar jq tevais. Pagal tevq poreiki
vyksta pokalbiai, sprendZiamos
problemos.

1.2.2. Aktyviai veikia Svietimo
pagalbos mokiniui specialistai,
psichologe. Sistemingai stiprina
savo kompetencijas (igyti
kvalifrkacijos kelimo
pazymej imai). Sustiprinta Vaiko
gerovds komisijos veikla. Komisija
renkasi ne rediau kaip kas 3

savaites, i problemq sprendim4
aktyviau itraukti mokiniq t6vai,
pasiraSytinai prisiimtos
atsakomybes.
l5siaiSkintas pagalbos SUP
mokiniams bfltinumo poreikis 6
mokiniams (tai sudaro 15 proc. visq
specialiqj q ugdymo(si) poreikiq
mokiniq) sudarytas ir suderintas
mokytoj o padej ej o tvarkara5tis(e-
dienynas 2022-09-14). Sukurti
individualios pagalbos planai 20
proc. visq specialiqjq ugdymo(si)
poreikiq turintiems mokiniams. Su
planais pasira5ytinai susipaZino
mokiniai ir jq tevai (globejai),
numatytos personalizuotos
pagalbos priemonds mokymosi
kokybei gerinti . Atlikta specialiqjq
ugdymo(si) poreikiq mokiniq
apklausa. Apklausta 30 mokiniq
( tai sudaro 73 proc. visq
specialiqjq ugdymo(si) poreikiq
mokiniq), 91 proc. atsake, kad
mokvkloie iaudiasi saugiai.
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Vidutiniq ir dideliq ugdymosi
ooreikiq turintiems mokiniams
individualiq konsultacijq metu
ruvo teikiama socialine pedagogine
ir psichologine pagalba. Siuose
rusitikimuose i5rySkejo ne tik
nokymosi sunkumai, bet ir
nokinio stiprybes bei galios.
Svietimo pagalbos specialistes
rendradarbiaudamos su mokiniq
;6vais, klasiq vadovais ir dalykq
nokytoj ais padej o tikslingiau
rlanuoti mokymo(-si) veiklas
runkumq patiriantiems mokiniams.
)rganizuota I I susitikimq su SUP
nokiniq tevais). 9 vyresniq klasiq
nokiniai-savanoriai teikia pagalb4
nokantis mokymosi sunkumq
lrintiems 9 SUP mokiniams tiek
<ontaktiniu, tiek nuotoliniu btidu.
Esant ypatingiems SUP mokiniq
rtvejams sustiprinant VGK veiklE
.nicijuoj amas ir organizuojamas
:arpinstitucinis bendradarbiavimas,
;eikiant kompleksing pagalb4
nokiniui ir jo Seimai, siekiant
rendry ugdymosi tikslq ir
:asidalij ant atsakomybemis. Siais
nokslo metais lapkridio 9 d. vyko
:arpZinybinis atvej o nagrinej imo
rosedis del 5c kl. mokinio, kuriame
lalyvavo VSl,,Vilniaus SOS vaikq
<aimas", VTAT ir Zveryno

3imnazijos atstovai.
Svietimo, mokslo ir sporto
ninisterijos kartu su NVO
x ganizacijos vykdomos iniciatyvo s

,Padesiu mokyti(s)" tgstinumas.
Simnazija pasira5e tri5alg sutarti su

;avanoriu, kuris padeda mokytis 6a
d. SUP mokiniui nuotoliniu b0du
iutartu laiku (ne maiiau kaip 4 val.
rer savaitg ar ne maZiau kaip 16

iralandq per menesi ir ne trumpiau
<aip2 menesius. I5ores savanoris
ru mokiniu dirba Microsoft Teams
rlatformoje.

1.3. Mokyklos
mikroklimato ir
komunikacijos
gerinimas.

1.3.1 .UZtikrinti
sklandZi4 komunikacij 4
su gimnazijos
bendruomene, stabilq ir
palankq darbui ir
mokymuisi emocini
mikroklimat4

1.3.1.Atliktas ne maZiau kaip 1

bendruomenes mikroklimato
lyrimas/apklausa (respondentai :

mokiniai - tevai - pedagogai).
Parengtas veiksmq planas
silpnqj q rodikliq gerinimui.
UZtikrintas efektyvus ir
tikslingas komunikacii os kanalu

A.tliktas mokiniq, mokytojq
nikroklimato tyrimas. Stiprioji
ruse: 85,7 % mokiniq vertina
nokymuisi palankq mikroklimatE
)-4 lygiu. 85,7 oA mokiniq vertina
nokymuisi palankq mikroklimat4
)-4 lygiu. 83,1Yo mokiniq mano,
<ad ..Dausuma mokvtoiu vra
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i5naudoj imas, negauta pagristq
skundq del mokyklos veiklos
2022 metais.

lsitiking, kad i5 savo klaidq mes
galime pasimokyti.* 88,3 Yo

mokiniq mano, kad,,klaidq
aptarimas man btina naudingas."
Silpnoji puse: Net 40,17 % mokiniq
nelanko konsultacij q. 30,26 %o

mokiniq mano, kad daugelyje
pamokq mokymosi tempas yra per
greitas.
2022 m. spalio men. buvo atlikta
mokytojq apklausa, kurios tikslas -
ivertinti psichosocialinius rizikos
veiksnius ir stres4 darbe.
Apklausoje dalyvavo 84 Yo

mokytojq. Geriausiai ivertintos
sritys : darbo or ganizavimas, darbo
santykiai su darbdaviu, darbo
s4lygos, darbas svarbus bei
prasmingas, darbe nepatiria
Zeminimo, menkinimo ar
grasinimq. Problemines sritys:
tenka naudoti savo asmenines
priemones darbui atlikti, darbas
buna psichi5kai (nervi5kai)

[temptas.
Patobulintas galimo mobingo
prevencij os apra5E (i2022-12-02).
Mokiniai stiprina konflikq
sprendimo kompetencijas.
Visuomenes sveikatos biuro
psichologe 2022 m. spalio men. I-
IV kl. mokiniams pravede 13 kl.
valandeliq tema ,,Klausai, bet ar

girdi?" (mokymasis kurti santykius
su kt. asmenimis, bendraamZiais,
pasitelkiant socialines istorijas).
Siuo metu atliekamas patydiq
prevencijos tyrimas. 2023 m. bus
rengiamos mikroklimato gerinimo
rekomendacij os, planuoj amos
veiklos.
MikroklimatE gerina bendruomen6s
renginiai (Zr. I skyriq,, Strateginio
plano ir metinio veiklos plano
igyvendinimas".
Sustiprinta kaskadine ir horizontali
komunikacija.
Negauta pagristq skundq del
mokyklos veiklos 2022 metais.

1.4. Ugdymo turinio
atnaujinimas.

Pasiruo5ti atnaujinto
ugdymo turinio
liegimui.

Suformuota ugdymo turinio
rtnaujinimo komanda (UTA),
<uri parengia UTA planQ,

.Snagrinetos atnauj intos
rendrosios programos,
Sanalizuoti ookvdiai ir

Suformuota ugdymo turinio
rtnaujinimo komanda (UTA), dir.
sakymas: 2022m. rugsejo 6 d. Nr.
V-119. Parengtas UTA planas (dir.
sak. 2022 m. spalio 28 d. Nr. V-
155 ) 2022 m. spalio - lapkridio
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naujovds, pedagogams
suorganizuotos
| -2,,,k$binds dirbtuvds",
kuriose pedagogai sukuria
kompetencijq Zemelapius,
pamokos plano pavyzdZius.
Atlikta poreikio analize
materialiems ir intelektualiems
i5tekliams siekiant sekmingai
liegti atnaujint4 ugdymo turini.

menesi MT inicijuota atnauj intq
progftrmr.l turinio, reikalingq
priemoniq ir vadoveliq analize.
2022 m. gruodZio menes! parengtas
reikalingq isigyti vadoveliq
reitingas. Pedagogams
suorganizuoti mokymai
,,Kompetencij omis grista pamoka"

12,,klrybines dirbtuves")
casitelkiant tinklaveik4,
:endradarbiavimo principu veiklos
rtliktos su Pilaites gimnazijos
nokytojais. 2022 m. gruodZio 15

1. MT posedyje inicijuota diskusija
Jel tolimesnio ruoSimosi atnauj intq
rrogramq taikymui. I5rinkti MT
rtstovai i vadoveliq isigijimo,
ilgalaikiq planrl rengimo, pamokos
itebejimo protokolq ir vertinimo
:varkos atnaujinimo darbo grupes.
VedZiau vadybinius UTA
nokymus Kauno A. Pu5kino,
AlsedZiq S. Narutavidiaus, Vilniaus
Antakalnio gimnazijos UTA
<omandoms
'.2022 - t I -22) ir bendruomenems.
Visa su pasirengimu ugdymo
:uriniui atnaujinti veikla
nformacij a, dokumentai tdvams,
nokytoj ams, mokiniams talpinama
.nternetineje gimnazijos svetainej e

lkiltyje,,IJTA.' ir TEAMS
rlatformoie.

2. ULduotvs. neiwkdvtos ar iwkdvtos i5 dalies ddl numa buvo
UZduoEs PrieZastys, rizikos

2.1. Nera \era

2.2.

3. VeikJos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
I buvo atlikta papildomu, svariu istaigos veiklos rezultatams

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaisos veiklai
3.1 . Tarptautinio projekto ,,Nordplus.
Horizontal 2021* koordinatorius: : kuriama
vinuali pilieti5kumo svetaind
www.pilietiskumomokykla. lt

3. I .Istorij os mokytoj ai tobulina k[rybiniq uZduodiq kurimo
kompetencij as. Svetainej e patalpint4 Valstybes PaZinimo Centro,
Oslo Wergelando Centro, lituanistiniq mokyklq turini ir savo sukurt4
medLiagqmokytojai gales panaudoti kaip mokymo priemong per
istorijos ir pilieti5kumo pamokas, mokyklos renginius. Mokiniai,
pilotuodami sukurta turini. silina savo isytas Zinias.

'3.2.2022 - lO- 17 d. gimnazljo.le pradejo
dirbti du nauji karjeros ugdymo specialistai.
Jq veiklq koordinavimas. Atnaujintas
karj eros ugdymo apra5as.

3.2. Koordinuoj ami specialistai nuotoliniu budu individualiai
konsultuoj a vyresniqjq klasiq mokinius karjeros pasirinkimo
klausimais bei i atvyksta mokykl4 vesti karjeros uZsiemimq visiems
mokiniams nuo 5 iki IV gimnazijos klases. Mokiniams organizuojami
susitikimai savgs paZinimo, profesijq paZinimo, karjeros planavimo
lemomis. eilinamasi i ivairias bendrasias kompetenciias. Iwko
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itikimai su mokiniais:
2022-ll-08 IV gimnazijos klasiq mokiniais tema ,,Karj

irinkimo Zingsniai : k E dar padaryti dvyliktokui ?"
(,2022-tt-07)

is susitikimas su 8 kl. mokiniais lvyko 2022-ll-22 d.

|vadas i karjeros pasirinkimq" ( 2022-lI -21).
rec ial i stai tarpininkauj a mokiniams norintiems atlikti profe sini
iklinima (SeSeliavima).

4. Pakoreguotos pradiusiu metu veiklos uZd buvo) ir rezultatai

UZduotys Siektini rentltatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos
uZduoWs iwkdtos)

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

4.t
4.2.

III SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS

5. Geb6jimq atlikti pareirybOs apra5yme nustatytas funkcijas vertinimas

IV SKYRIUS
PASIEKTUREZUISffi-tHffi*UTrBSBYl^I',f, IS'I'ERTINIMASIR

ldoma t

Vertinimo
kriterijai

PaZymimas atitinkamas langelis :

I - nepatenkinamai; 2 - patenkinamai;
3 - gerai; 4 -labai gerai

5.1 . Informaciios ir situaciios valdymas atliekant funkciias ln 2a 3n 4K
5.2. I5tekliu (ZmosiSkuiu. laiko ir materialiniu) paskirstvmas 1r 2n 3n 4ts

5.3. Lyderystes ir vadovavimo efektyvumas ln 2a 3n 4X
5.4. Zini4, gebejimq ir igUdZiq panaudojimas, atliekant
funkciias ir siekiant rezultattt

lr 2n 3o 4X

5. 5. Bendras ivertinimas (pazymimas vidurkis) 1n 2n 3n ry

6. rezulta uZduotis lmas

UZduodiq ir,ykdymo apra5ymas
PaZymimas

atitinkamas langelis

6.1. Visos uZduotys ivykdytos ir virSijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai M
6.2.U1duotys i5 esmes lvykdytos arba viena nelvykdyta pagal sutartus
vertinimo rodiklius Gerai E

6.3. Iwkdvta ne maZiau kaip puse uZduodiu pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinama tr
6.4. Puse ar daugiau uZduotys neivykdy.ta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinama tr

7.1. Skaitrnenine
7.2. Mikroklimato
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V SKYRIUS
KrrV METU vEIKLos uZuuorys, REZULTATAI IR RoDIKLIAT

8. Kitg metq uiduotys
nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne lau

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar nustatytos

uZduotys irykdytos)

8. 1. Tgsti pasirengim4 priimti
atnauj int4 ugdymo turini
(bendrqsias programas) ir
pradetiji diegti.

8.1.1. Tobulinamos
mokytoj o kompetencijos
kaip planuoti pamok4,
motyvuoti mokinius,
lykdant ugdomqsias
veiklas, pagalUTA2022
-2024 metq veiklos planE

8.1.2. Pasirengti mokiniq
mokymosi pasiekimq
vertinimui pagal UTA,
personalizuotam mokymui,
mokinio mokymosi
paZangos gilesnei
stebesenai ir koregavimui,
siekti ugdymosi pasiekimq
gerinimo.

8.1.1. iki 2023 -04-01 organizuoti
mokymai - kurybines dirbtuves
mokytoj ams,,Pamokos plano pavyzdLio
kflrimas"; sukurti 4-6 pamokos planai
(scenarij ai), rekomendacij os pagal
atnauj intas bendrEsias programas.
Vadovauj anti s atnauj intomi s

bendrosiomis programomis ir gimnazijos
susitarimais iki 2023-09-01 parengti
ilgalaikiai 5, 7, 9, 1 1 kl. dalykq mokymo
planai pagal UTA, pakoreguotas pamokos
stebejimo protokolas. Inicijuotos 2-3
atviros pamokos, vedamos ir stebimos
vadovauj anti s atnauj intu pamokq
stebejimo protokolu.
Iki2023 - 02-01 sudaryta darbo grupe
ugdymo plano rengimui pagal UTA,
inicijuotas plano projekto derinimas
metodinese grupese, iki2023 *06 -22
atliktas susitarimq/ nauj oviq pristatymas
bendruomenei (mokinimas, tevams).
8. I .2. Inicijuotas mokiniq vertinimo
aptarimas metodikos grupdse, metodineje
taryboje atsiZvelgiant i keturiq pasiekimq
lygiq pozymius, vertinimo sistemos,
apra5o atnaujinimas (2023 metq geguZe -
birZelis). Sustiprintas personalizuotas
mokymas, mokymosi strategijq taikymas,
mokytojq ir pagalbos specialistq
bendradarbiavimas, karj eros ugdymas
ugdant spec. poreikiq mokinius: 2023
metq II pusm inicijuoti pavaduotojq
ugdymui, 5,7,9,11 klasiq vadovq,
mokytojq, Svietimo pagalbos specialistq 4
susitikimai, kuriuose aptariami mokinio
individualios paZangos steb6senos
r ezlttltatai, kore guoj ama mokymo s i
pagalba mokiniui.
Ne rediau kaip 2 per metus organizuoti
ketur5aliai (psichologas, klases vadovas,
spec. poreikiq mokinys, jo tevai
(globej ai)) susitikimai, numatomi
veiksmai del darbo su spec. ugdymosi
poreikiu mokiniais gerinimo.

5
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8.1.3. Tikslingai ir
kryptingai nusimatyti ir
igyvendinti priemones
stiprinant mokyklos
intelektualius ir
materialius resursus.

8.1.4. Inicijuoti ir
organizuoti ugdymo
proceso stebesenE pagal
atnauj intas bendr4sias
programas ir uZtikrinti
atnaujintq ugdymo planq

igyvendinim4.

Siekiant ivertinti individualiqjq
ugdymo(si) mokiniq savijaut4 pradejus
dirbti pagal atnaujint4 ugdymo turini-
inicijuotas atvirq pamokq vykdymas.
UZtikrintas mokiniq paZangos stabilumas:
- ne maZesnis kaip 96,8 proc. gimnazijos
mokiniq paZangumas; pazymiq vidurkis (e
- dienyno duomenimis ne maZesnis kaip 7
balai), atitinkantis trijq paskutiniq m. m.
rezultatq vidurki;
- PUPP r ezultalnl pizymi\ vidurki s

atitinka paskutiniq trijq metq vidurk!:
Iietuviq k. 6,84 balo, matematika - 6,4
balo;
- skirtumas tarp Salies ir mokyklos
mokiniq PUPP rezultatq ne maZesnis
kaip +0,4 balo.
8.1.3. Organizuoti l-2 vadybiniai
mokymai pavaduotojams ugdymui
,,Perspektyvi komanda. Patirtys ir
praktikos", siekiant sustiprinti
komandinio, administracinio darbo

igfidZius (2023 m. balandis).

[vertintas turimas gimnazij os vadoveliq,
mokymosi priemoniq fondas, atsiZvelgiant

i atnaujinto ugdymo turinio diegimo
rekomendacij as, atnauj inta vadoveliq

isigijimo tvarka (2023 m. kovas).
8.1.4. Pagal gimnazijos veiklos isivertinimo
darbo grupes surinktus ir i5analizuotus
atnaujinto ugdymo turinio lgyvendinimo
stebesenos duomenis, priimti pagristi
sprendimai del ugdymo veiklq tobulinimo.
Surinktq duomenq istorij a kaupiama
informacinejebazeje.
Rezultatai pristatyti gimnazijos
bendruomenei2024 m. sausio mdn.
pasibaisus 12023-2024 m. m. pusmediui.

8.2. Stiprinti mokiniq savivertes,
atsparumo neigiamoms itakoms,
socialumo ugdym4

8.2. Kurti saugi4 emocing
aplinkE gimnazijoje,
stiprinant bendravimo ir
bendradarbiavimo,
konfliktq sprendimo,
savgs paZinimo
kompetencijq bei
pasirengimo gyvenimui
ugdymq

8.2. Del kuriamos saugios, pasitikejimo ir
bendradarbiavimo atrnosferos sumaZej gs

patydiq mastas mokykloje: mokiniq, kurie
saugiai jaudiasi mokykloje ne maZiau kaip
77 procentat (apklausos rezultatai bus
2023m. vasario men. paskuting savaitg).
Vadovaujantis parengta ugdymo karjerai
programa gimnazijos mokiniams sistemingai
teikiama pagalb al informacij a ap ie profesines
karjeros galimybes. Edukacinese dienose

integruojamos ugdymo karjerai veiklos. Ne
maZiau kaip 80 proc. mokiniq dalyvauja
ugdymo karjerai skirtose veiklose.
Apklausos duomenimis ne maZiau kaip 60
proc. mokiniq gimnazij oj e rykusias
ugdymo karjerai veiklas ivertina gerai ar
labai gerai.
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Organizuota streso iveikos programa 9 -12
klasems. Refleksijos rezultatais 60 proc.
mokiniq program4 vertina kaip nauding4.,
padedandiq geriau valdyi emocijas.

UZtikrintas tgstiniq uZsiemimq pagal
konfl iktq prevencijos progrirmg,,Taiki
mokykla" 5-6 klasese organizavimas.
Siekiant saugios, sveikatai palankios
aplinkos, organizuotos ne maZiau kaip 3
prevencines paskaitos 5-12 klasiq
mokiniams.
Inicijuotas seminaras mokytoj ams apie
psichologini saugumq, steso iveikos
stategijas (2023 m. spalis - gruodis), ne
maiiaunei 40 mokytojq. igis Ziniq ir
igudZiq kaip susitvarlgrti su kasdien
patiriamomis psichosocialinemis rizikomis.

Organizuotas ir iki 2023-04-30 atliktas
gimnazijos veiklos kokybes isivertinimas:
2 srities ,,Ugdymas(is) ir mokiniq patirtys"
2.2. temos,,Vadovavimas mokymuisi"
2.2.2. rodilrJio Ugdymo(si) organizavimas;
2.3. temos,,Mokymosi pattrty s" 2.3.2.
rodiklio ,,Ugdymas mokyklos gyvenimu" ,

parengta ataskait4 nustatyti pamokos
organizavimo ypatumai, mokytoj ams
pateiktos rekomendacijos del klases

valdymo, santykiq ir mokiniq savijautos bei
darbingos tvarkos.

Ikt 2023 -06-0 1 organizuoti mokymai
mokytojams,, Steso ir emocijq valdymas.
Vidines itampos maZinimasl

8.3. Gerinti mokyklos i5oring
komunikacij4.

8.3.1. Nuolat vie5inti
urlormacrlq susu usl4 su

UTA, organizuoti renginius
(mokymus, susitikimus ir kt.)
tdvams, mokiniams
8.3.2.Atnauj inti mokyklos
svetaines turini siekiant
gerinti i5oring komunikacij4.

8.3.3. Stiprinti mokyklos
bendradarbiavim4 su
kult0ros, Svietimo
institucijomis.

8.3.1 Ne rediau kaip I kart4 per 2 menesius
skelbti informacij 4 tevams, mokiniams,
molqtojams apie ugdymo turinio
atrauj inimq gimnazij os internetines
svetaines skiltyje, UTA".
8.3.2. Suburta darbo grupe, parengtas
gimnazijos svetaines atnaujinimo planas ir
afirauj intas svetaines turinys: istorij os
skiltis, UTA skiltis, Tvarkq skiltis, K[rybos
skiltis ir kt.), visuomend tikslingai ir
sistemingai informuojam a apie vykstandias
veiklas ir pokydius mokykloje.
8.3.3. Pletojamos pradetos veiklos su
Vilniaus Pilaites mokykl4 sustiprinta
tinklaveika siekiant geresnds ugdymo
kokybes diegiant atraujint4 ugdymo turini.
PasiraSytos nauj os bendradarbiavimo
sutartys su 1-2 mokyklomis ir organizuotos
ne maZiau kaip l-2 bendros veiklos.
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gali biiti neivykdytos (aplinkyb6sn kurios gali tur6ti9, Rizika, kuriai esant nustatytos ulduotys
neigiamos itakos ivykdyti Sias ulduotis)

suderinus su Svietimo vadovu
9.1. Veikl4 reglamentuoiandiq teises aktq pakeitimai.
9.2. Zmogi5kieji i3tekliai (nedarbingumas ir kt.).
9.3. Galimas mokytoiu tr0kumas.

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIT]LYMAI

fvertinimaso jo pagrindimas ir siillymail10.

flft.'o"r,t C"* €/ri/ /rfr;rnWd-"{r{

C t C, , ,
4/e'/r,42 A; 4rryd d"/ Lu,g - 9"'rw n azllo

lt/uz //2a€ ,bgod,,ril .f,tu /a/'
ir'r-oao 7,t. t Lofut rh &/&v - E,t- a6/.

,l,r{dattt t (a. /- 4 //, h,
y'rt n+gt"?fu i nvr'/,,(:,.1 /tu tJ,,r ,,4, r n* 'T/tu

'C 4- l2 l**ttor),

6T n'z h4^' rr' r,../,-('

(mokykloje - mokyklos tarybos
asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo /

,M
(vardas ir pavardd)

,ful-r-arfu

(data) igaliotas

jo11.

darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

fvertinimas, pagrindimas tr sitlymai:

t'-'t4tt^t visos il:duotvs b kai kurie 
'odiklbi 

vir*yti'

' ilttikti pa

t6,f tirw'ci'r nzt
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(paralas)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

l8

Remigijus Sima5ius

SusipaZinau.

&c\4edote'
(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

Jo*or^ ,rqor, /,+o, .!^t2 j- o3_,1 s
(vardas ir pavarde)

(data)

(data)


