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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

KIaipedos,,,{Zuolyno,,gtmnazijos(toliau_Gimnazija)20I9-2021-_@
it 2019 metq veiklos planuose numatyti tikslai ir uZdaviniai, uZtikrinantyr unt Si4 Svietiriro paslaugq
kokybg, numatantys Gimnazijos materialines bazes gerinim4. 2019 metq veiklos prioritetas

-

pozityvios emocinds aplinkos, kuriandios gerEbendruomenes nariq savijautq,gimnazijoje, k[rimas.
2019 metq vadybiniai siekiai orientuoti i racionalq gimnazijos finansiniq i5tekliq
naudojim4, pozityvios emocines aplinkos, kuriandios gerq bendruomenes nariq savijaut4
gimnazijoje, kr1rim4, pagalbos kiekvienam mokiniui stiprinim4, bendruomenes nariq lyderystes
gebejimq ugdym4.
2019 metais pasiekti reik5mingi Svietimo paslaugq kiekybiniai ir kokybiniai pokydiai.
2019-09-01 duomenimis, gimnazijoje sukomplektuota 20 klasiq, ugdyti 583 mokiniai. pagrindinio
ir vidurinio ugdymo programas igyvendino 55 pedagogai, gimnazijos aplinkos funkcionavim4
uZtikrino 26 nepedagoginiai darbuotojai. Visiems mokiniams sudarytos s4lygos gauti pedagoging,
socialing, psichologing bei karjeros planavimo pagalbq. Si4 pagalb4 teike visipedagogai,
,o.iutini,
pedagogas, psichologas, bibliotekininkai, karjeros specialistas. Sekmingai
tenkinti mokiniq
neformaliojo ugdymo poreikiai - mokiniai galejo dalyvauti 14 neformaliojo Svieti-o prog.urrrq.
Neformaliajam Svietimui skirlos 55 ugdymo plano valandos per savaitg, programas
vykde 12
mokytojq, dalyvavo 199 (34,I proc.) mokiniq.
fgyvendinant ugdymo plan4,mokiniams sudarytos
galimybes tenkinti individualius poreikius jie galejo rinktis visq pagrindi'iq
Outyt q programU
aukstesniuosius kursus, pasiDlytos 4 menq ir 3 technologrjU programos, 1l pasirenkamqjg
dalykq
ir 36 dalykq moduliai' Visiems mokiniams uztikrintas kokybisko maitinimoorganizavimas, teises
aktq nustatlta tvarka nemokamas maitinimas skirtas 9 mokiniams.
2019 rnetais visi pedagogai gilino savo kompetencijas, tobulino kvalifikacij4.
Organizuoti
5 seminarai visam pedagogq kolektyvui: ,,Mokytojo EQ (emocinis intelektas) motyvuojandiai
komunikacijai pamokoje: kaip iSnaudoti emocijq energij4?" (dalyvavo 36 mokytojai);
,,Mokytojo
asmeniniq galiq laboratorija: gilesnio savgs paZinimo, (savi)motyvacijos, pagalbos
bei
bendradarbiavimo stiprinimas" (dalyvavo 52 mokytojai);
,,Socialiniq ir emociniq kompetencijq
ugdymas - strateginis priejimas (dalyvavo 44 mokytojai);
,,Neuromokslai apie socialines ir
emocines kompetencijas: kas dia ReZisierius?" (dalyvavo 48 mokytojai);
,,{traukiojo ugdymo
principq taikymas" (dalyvavo 47 mokytojai), Pedagogams sudarytos s4lygos
dalyvauti
individualiai pasirinktuose kvalihkacijos tobulinimo seminaruose. IS viso gimnazijos
pedagoginiai
darbuotojai kvalifikacij4 tobulino 2785 valandas, vidutiniSkai po 44,i
valandos (7,4 dienos)
kiekvienas' Pedagogai parenge ir igyvendino 5 kvalifikacijos tobulinimo programas,
skaite 6
praneSimus miesto mokytojq metodiniuose blreliuose. Anglq
kalbos -okyto;o, organrzavo
Klaipedos miesto anglq kalbos mokytojq metoding dien4
,,Gerosios patirties ,kluidu' projektq ir
atvirq pamokq pristatymas", gimnazijoje organizuotos 3 miesto ir viena apskrities
dalykines
mokiniq ir_mokytojq konferencijos. Gimnazijos dire
ines Svietimo agent[ros
(toliau - NSA) akredituota mokyklq veiklos kokybes
dovaujandioji verlintoja,
2 gimnazijos mokytojai yra NSA akredituoti mo
veftinimo lkspertai," 2
gimnazijos mokytojai buvo valstybiniq brandos egzaminq vertinimo
komisijq nariai.
{gyvendinant 2019 m. veiklos plan4, gimnazijoje olganizuoti 8z reniiniai, 15 olimpiadq ir
konferencijq, 12 projektq ir akcrjq, 10 parodq, l6
ivairiq rporto Sakq tarpklasiniq var1ybtl.
2019 m' gimnazijos veikl4 kontroliuojandios institucijos paZeiiimq
nenustate,
, agimnazija
--------'Jhigienos pas4' 2019 m' igyvenclinant strategini uZdavini
- atnaujinti Svietimo reikmems

naudojamas patalpas

-

atli
vidlus,vandentieki: uuT19y"q remontas, trijuose kabinetuose pakeista
grindq
danga' I5 1111t":
viso remonto darbams iSleista 7485 Eur. Gerinant mokiniq ugdymo
s4lygas 2019 m.
isigyti 402 vadoveliq egzemplioriai uZ 5015 Eur, isigyta mokymo priemoniq uZ 39g6 Eur,
atnaujinti baldai kabinetuos e uL 3073 Eur. 2019 metais
[i-mnazijai islaikyti skirtos lesos naudotos
racionaliai ir taupiai' sprendimai del jq panaudojimo derinti
su Gimnazijos savivaldos
institucijomis, bendruomene.
2019 m. atlikta respublikinio projekto-programos
,,Renkuosi mokvti!', apkrausa ir sutelktos
diskusijos grupes tyrimas, gimnazijos I klasiq mokiniq adaptacijos,
II klasiq mokiniq poreikio
vidurinio ugdymo programos pasiulai, vidurinio ugdymo programos
mokiniq apklausa apie
individualios paZangos matavim4, neformaliojo Svietimo programq pasiulos
ir paklausos tyrimai,
profesijos pasirinkimo testas II klasiq mokiniams. Vidinio glrnnurijor
veiklos kokybes isivertinimo
metu atliktas 2 srities ,,Ugdymo planavimas" rodiklio
,,orientavimasis i mokiniq poreikius.,
(raktiniai LodLiai Poreikiry paZinimas ir pagalba mokinitiui) giluminis
,r.riini_ur. Vertinimq ir
tyrimq rezultatai ir informacija naudoti gerinant veiklos kokybg,
igyvendinant Gimnazijos
strategijas ugdymo srityje, uZtikrinant mokiniq poreikiq tenkinimqb.i
uu-t sta ugdymo kokybg.
Sekming4 2019 metg tiksl ir uzdaviniq
igyvendinim4 rodo mokiniq pasiekimai laikant
indinio ugdymo pasiekimq patikrinimus ir brandos egzaminus, laimejimai
miesto, respublikos,
iarptautiniuose konkursuose, varZybose, projektuose bei olimpiadose: j
06 gimnazrjos mokiniai
tapo miesto olimpiadq, konkursq prizininkais, uZimtos prizines
vietos re$ublikinese fizikos,
chemijos, istorijos, ekonomikos ir verslo, informatikos, rnatematikos,
technotoglq olimpiadose,
respublikiniuose matematikq, programuotojq, kompiuterininkq,
filologq, fizik6,chemikq, sokejq
konkursuose. I viet4 tarptautiniame vaikq ir jaunimo nacionalines
dainos konkurse ,,Linksmieji
perliukai 2019" solistq kategorijoje laimejo 4 kl. mokine
P. Skrabyte, sidabro medali Europos
SEjungos gamtos mokslq olimpiadoje i5kovojo 2 kl. mokine
V. Juozokaite, Visi (153) abiturientai
igijo vidurini issilavinim4, desimdiai i5 jq iteikti brandos atestatai su pagyrimu. Abiturientai laike
633 valstybinius brandos egzaminus (vidutini5kai po 4,74 egzamino
kiekvienas), 53,24 proc.
laikytq egzaminq iverlinimq yra aukstesniojo pasiekimq lygmens.
70 abiturientq i5laike egzaminus
auksdiausiais 100 balq ivertinimais, L Lukauskaites 4 isL*yti
egzaminai ivertinti 100-ukais, 4
abiturientai surinko po tris 100 balq
net
28
mqkiniai
gavo po du 100 balq lvertinimus.
ivertinimus,
I5 viso per egzaminus gauta 112 Simtukq. visi II klasiq mokiniai (14g)
sekmingai islaike
pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinim4 ir
igijo pagrindini issilavinim4. Tiek lietuviq kalbos,
tiek matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrlnirnq rezultataivirsija
Klaipedos miesto ir
ialies vidurkius: lietuviq kalbos patikrinimo rezultatq vidurkis gimnazijoje g,33
(Klaipedoje - 6,4g,
Salyje - 6,28),matematikos patikrinimo rezultatq vidurkis
- 8,3 I (Klaipedoje - 5,46,Salyje - 5,2g),
visi mokiniai, baigg pagrindinio ugdymo program4, mokosi toliau.
ISrySkejo vidaus ir isores faktoriq nulemtos problemos: I
) su ugdymu susijusios problemos:
del pasikeitusios Mokymo lesq apskaidiavimo, paskirstymo
ir panaudo;l-o tvarkos tr[ksta lesq
pedagoginiq darbuotojq darbo uZmokesdiui, del ,umaZejusio
klasiq t<omptet<tq skaidiaus vidurinio
individualius
kius, dalis mokyrojq
olrpa Ke
jiems sunkiau
nes veiklor.; i; ,u
ugdymo
trlksta leSq e
modernizuoti, dalis

i::'^""*

::"1{Tl

kabinetq

m

u, nes nera vandens.
tare del tokiq prioritetq

savijaurq gimnazijoje,
ir pagalbos mokiniui
+^:l-:-^
^: -L teikimo^ sistemos
igyvendinimo stebesena ir tobulinimas. Taip pat susitarta issigryninti gimnazijos
bendruomeng vienij andias vertybes, atnq{ t"qgr-rgrys
vizii 4 ir misii 4.
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SKYRIUS

METV VEIKLOS UZIUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai 2019 metq veiklos rezultatai
2019 metq uZduorys
(toliau - uZduotys)

UZtikrinti
gimnazijos
dalyvavim4
respublikiniame
1.1.

projekte-programoje
,,Renkuosi mokyti!"
(tgstinis)

I

Siektinirezultatai

|

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar
nustatytos uZduotys

Pasiekti rezultataiir

jq rodikliai

ivykdytos)
Bus igyvendintas
pokydio projektas,
kuriuo bDtq siekiama
itraukiandio ugdymo
ir demesio
kiekvienam vaikui
bei nuolatines jo
mokymosi paZangos

1.

Atlikta I

gimnazijos klasiq
mokiniq ir jq tevq
apklausa.
2. fgyvendinamas
komandos parengtas
pokydio projektas I
gimnazijos klasese.
3. Organizuoti2
mokymgsi renginiai
gimnazijos
mokytojams.
4. UZtikrinamas visq
projekte numatl.tq
veiklq vykdymas

1. BalandZio-geguZes
menesiais atlikta
gimnazijos I klasiq
mokiniq ir jq tevq
apklausa naudojant
projekto ,,Renkuosi
mokyti!" metodik4.
2. Gimnazijos

,,Renkuosi mokyti!"
komanda parenge ir
su projekto
koordinatoriais
suderino pokydio
plan4 - {traukiojo
ugdymo principq
taikymas, stiprinant
pagalbq kiekvienam
mokiniui ir vykdant

mokiniq paZangos
matavim4. Sis planas
igyvendinamas visose
pirmose (nuo 201 909-01 antrose)
gimnazijos klasese.
3. Gimnazijos
mokytojams i5
projekto ,,Renkuosi

mokyti!" organizuoti
2 mokymosi renginiai

-

seminarai

,,Mokltojo EQ
(emocinis intelektas)
motyvuojandiai
komunikacijai
pamokoje: kaip
iSnaudoti emocijq
energtjq?" (2019-0222) ir,,ftraukiojo
ugdymo principq
taikymas (2019-1227).

sutelktos diskusijos
grupes tyrimas.
Tyrimo rezultatai
panaudoti tolesniq
veikloms planuoti ir

L2.Uitilrcinti
individualios
kiekvieno mokinio
paZangos matavimo
sistemos kurim4
(tgstinis)

rJloes moKlml
atsakomybe uZ savo
mokym4si, geres
asmeniniai mokiniq
mokymosi rezultatai
ir mokiniq mokytojq
tarpusavio santykiai.
Laiku bus teikiama

individuali
pedagogine pagalba
kiekvienam
gimnazistui

1.

Atlikta

III-N

gimnazijos klasiq
mokiniq apklausa
apie individualios
paZangos matavimo
sistemos modeli.
2. Atliktas tyrimas
siekiant iSsiaiSkinti.
kaip individualios
paZangop matavimas
padeda gerinti

mokiniq ir mokytojq
tarpusavio santykius.
3. Tyrimo rezultatai
panaudoti rengiant
gimnazijos
pedagogines pagalbos
mokiniams teikimo
tvarkos apraS4,
Parengtas apraSas
patvirtintas
gimnazijos
direktoriaus isakvmu

igyvendinti.
6. Naudojant projekte
igytq patirti nuo
2019-09-02 naujiems
I gimnazijos klasiq
mokiniams paskirtas
klasiq kuratorius

paZangos matavimo

modelio taikym4
dalykq pamokose ir
klases valandelese.

2.2019 m. balandZio
men. atliktas
itraukiojo ugdymo
tyrimas, jame
analizuota, kaip
individualios
paZangos matavimas

padeda gerinti
mokiniq ir mokytojq

tarpusavio santykius.
Tyrimo rezultatai
pristatyti Mokytojq
tarybos posedyje
(2019-04-22
protokolas Nr. V202).
3. Mokytojq,
destandiq klasiq
sraute,
susirinkimuose
sistemingai aptartas

mokiniq individualios
paZangos matavimas,
anahzuota, kaip ir

kokia pagalba
teikiama.
4. AtsiZvelgiant i
tyrimq rezultatus,

mokytojq
susirinkimuose gaut4
informacij4,
parengtas

,,fZuolyno"

1.3. Sukurti pedagogq

metines veiklos
vertinimo, siejamo su
Modeliu,
organizavimo, tvark4

gimnazijos pagalbos
mokiniui teikimo
tvarkos apraias,
patvirtintas
gimnazijos
direktoriaus 2019-1230 isakymu Nr. Vl124
Sudaryta galimybe
1. Parengta ir
1. Visose gimnazijos
organizuoti planing4
patvirtinta nauja
mokytojq metodinese
ir giluminipedagogq pedagogq metines
grupese geguZes
metines veiklos
veiklos apraSo forma, menesiaptartas
vertinim4, atsiZvelgus 2. Supedagogais
Svsu ministro
i konkrediam etatui
susitarta del vadovo ir 2019-03-01
isakymu
priskirtq valandq
pedagogo metinio
Nr. V-184 patvirtintas
panaudojimo
pokalbio
Molqttojt4 veikl4
rezultatus
organizavimo b[dq,
molryklos
formq ir krypdiq.
bendruomenei
3. fvertintas ir
aprasas.
pakoreguotas
2. Metodines tarybos
pedagogrl veiklq
posedZiuose susitarta
bendruomenei ir joms ir bendru Metodines
skiriamq valandq
tarybos ir Darbo
tikslingumas.
tarybos 2019-05-22
4, Parengta ir idiegta
protokolu Nr. V4-4
elektronine
patvirtinti gimnazij os
pedagoginio etato
mokytojams
sandaros forma.
privalomq ir
5, Gimnazijos
sulygstamq mokytojq
direktoriaus isakymu
veiklq ir joms
patvirtinta Pedagogt1
skiriamq valandq bei
metinds veiklos
klasiq vadovams
vertinimo
(kuratoriams)
organizavimo tvark(l
privalomq darbq
sqraSai.

3. Parengta

ir 2019-

05-29 gimnazijos
direktoriaus isakymu
Nr. V1-57 patvirtinta
elektronine

,,fiuolyno"
gimnazijos molrytojo
pareigybds funkcijq ir
metines veiklos
ataskaitos forma nuo
2019-2020 mokslo
metq bei pedagogt4
metinds veiklos
vertinimo tvarka.
4. Elektronine
pedagogo etato
sandaros ir veiklos

vertinimo forma
idiegta naudojimui,
su visais mokytojais
vykdyti individuahls
pokalbiai ir uZpildyta
formos etato sandaros
dalis.
5. Kiekvienas
mokytojas parengtoje
formoje on-line
sistemingai pildo
veiklos ataskaitas,
galima nuolat vykdyti
mokytojq vykdomq

veiklq stebesen4,
6. Atnaujintos ir
2019-08-27
gimnazijos
direktoriaus isakymu
Nr, V1-70
patvirtintos mokytojo
pareigybes apraSymo,
darbo sutarties irjau
galiojandiq darbo
sutardiq papildymo
pavyzdines formos.
7. Atnaujintos ir
2019-09-02
gimnazijos
direktoriaus isakymu
Nr. V1-74
patvirtintos
gimnazijos darbo
nuotoliniu bldu

2. ui:duotys, neivykdytos ar fykdytos iI dalies d6r numafytq
rizikg (iei tokirl buvo)
UZduotys

PrieZastys, rizikos

3. uzduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet
ivykdytos
UZduotys / veiklos

Poveikis Svietimo lstaigos veiklai

3.1. Kartu su S. Dacho progimnazijos direktore D.
Maroziene ir H. Zudermano gimnazijos direktore J.

Visq

Klaipedos miesto mokyklq
vadovams suteikta galimybe organizuoti
planing4 ir gilumini pedagogq metines

Andrijauskiene parengta vadovq kvalifikacijos
tobulinimo programa Etatinio darbo uZmokesiio veiklos vertinimq, atsiZvelgus
i
modelio lgyvendinimas. Molqttojq darbo lcruvio konkrediam etatui priskirtq valandq
sandera, metinis veiklos vertinimas ir vestas panaudojimo rezultatus, AiSkus etatq
seminaras Klaipedos miesto vadovams, jie apmokyti paskirstymo ir le5q planavimas
naudotis elektronine etato sandaros forma
3.'2. '2019 m. baiandZio B-ll dienomis vadovauta
Klaipedos rniesto pedagogrl Svietirno ir kultDros
centro veiklos kokybes i5orinio vertinirno vykdyrno
grupei (Klaipedos mie sto savivaldybcs

administracijos clirektoriaus 2019
iszrkymas Nr. AD1-425)

m. kovo 7

d

Pateiktos rekomendacijos

tobulinimui pades

veiklos
efektyviau

organizuoti Klaipedos miesto pedagogq
Svietimo ir kult[ros centro veiklas,
atliepiandias ugdymo istaigq poreikius.
Svietimo istaigos tures galimybg

veiksmingiau planuoti

pedagogq

kvalifi kacij os tobulinim4,
Girnnazi j os bendruomenei bus sudarytos
gSlimybes gauti kokybi5kas
kvalifikacij os kelimo paslaugas
Gimnazijos mokiniams sud".yto6

3.3. '2019 metais gimnazijoje organizuotos trys
miesto ir viena apskrities dalykines mokiniu- s4lygos
mokytoj q konferencij

tirti ir

analizuoti

iSsikeltas

problemas, isivertinti savo gebejimus.
Tai didina jq mokymosi motyvacij4.
Mokytojai gali su kolegomis iS kitq
mokyklq dalintis gerqa patirtimi, aptarti
ugdymo procese kylandias problemas ir
kartu ie5koti jq sprendimo bldq.

os

Tokie bendri renginiai stiprina ir
gimnazijos bendruomeng.
4. Pakoreguotos pradjusiq metq veiklos uZduotys (jei

UZduotys

4,r.

-

Siektini rezultatai

tokiq buvo) ir rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis
vertinarna, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

III

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

SKYRIUS

PASIEKTV REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJU
TOBULINIMAS

5. Pasiektq rezultatq

vykdant uZduotis isivertinimas

UZduodiq ivykdymo apraSymas

.P

aLymimas atitinkamas

lanselis

J' r ' \Jzuuurys rvyK.rylos 1r vlrsuo kar kuriuos sutartus
vertinimo

Labar gerai X

rodiklius,

)./., uzojrotys ls esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius,

Gerai

n

Patenkinamai

n

Nepatenkinamai

n

J.J. +vyKuyr,s'K Kal Kurl.s uzduotys pagal sutartus vertinimo
rodiklius.
).r+. uzcruotys nelvykdytos pagal sutaftus vertinimo rodiklius,

Kompetencija, kuri4 nordtq tobulinti
6. 1.

Asmeninio veiksminsumo

Gimnazijos direktore

2020-01-18

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI
7' fvertinimas, jo pagrindimas

ir siulymai: vadovo

veikla vertinama labai gerai: visos numatytos uZduotys

ivykdytos, virsyti sutarti vertinimo rodikliai. {vykdytos trys papildomos uZduotys, turejusios
svarbi4 reiksmg
Gimnaziios veiklai.

Gimnazij os tarybos pirmininke

Violeta Dumdiuviene

/.2--d - A4-,

vertinima

2020-01-31

Jr

,Lipedos miesto

4.rvydas Cesiulis

Klaipedos miesto savivaldybds meras

Galutinis metq veiklos at skaitos ivertinimas

Vytautas Grubliauskas

'/r^bU

Ol) ?^,) n

-f@,tl
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V SKYRIUS

KITU METV VEIKLOS UZUUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. 2020 metq uZduotys

/L

UZduotys

UZtikrinti kokybiSk4
Gimnazijos veikl4
9. 1.

Siektini rezultatai
1. Organizuoti
Gimnazijos veikl4 taip,
kad nebDtq nustatyta
paZeidimq del istaigos ir
vadovo veiklos.
2. Gebeti tinkamai
naudoti skirtus
asignavimus,
vadovaujantis teises

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis
veftinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)
l. Gimnazijoje nenustatyta
paZeidimq.
2. I . Gimnazijoje uZtikrintas
tinkamas (laiku ir kt.)
finansiniq dokurnentq
pateikimas.
2.2. Gimnazijai skirti
asignavimai naudojami pagal
teises aktu reikalavimus

aktais,

reglamentuojandiais
Gimnazijos finansing

veikl4
9.2.

P

agerrnti Gimnazijos

mikroklimat4

9.3. Stiprinti mokyojq gerosios
patirties sklaid4 ir kolegialq
mokvmasi

Bendruomenes nariq
santykiai istaigoje yra
vertinami serai

1. Organizuojamas
kryptingas mokytojq
mokymasis, mokyojai
mokosi drauge ir vieni iS
kitq.
2. Mokytojai reflektuoja
ir iverlina kvalifikacijos
tobulinimo renginiq itak4
profesiniam
meistriSkumui

1. Atliktos dvi apklausos del
darbuotojq savijautos
Gimnazijoje.
2. T eigiamas mikroklimato
vertinimo pokytis (atlikus
pirmqjq apklaus4 ir lyginant j4
su antra)
3. Atliktas naujai priimtq
mokiniq adaptacijos tyrimas.
Ne maZiau kaip 85 proc. naujq
mokiniq gimnazijos
bendruomenes nariq santykius
vertina gerai.
4. Respublikinio projektoprogramos,,Renkuosi mokyti !,,
pakartotino (antroj o) tyrimo
r ezultaLai b endruo m ene s
santykiq srityje ne Zemesni nei

pirminio tyrimo
1.1, Per metus organizuoti ne
maLiaukaip 3 mokymai visam
kolektyvui.
1.2. Ne maLiaukaip 85 proc.
mokytojq veda atviras
pamokas, j os aptariamos,

pateikiamos rekomendacii os

tobulinimui.
1.3. Gerosios patirties sklaidai

ir pletrai organizuotos ne
maLiaukaip 3 dalykines
konferencijos.
2. P arengta elektronine
kvalifikacij os tobulinimo
renginiq apskaitos forma,
kurioje pedagoginiai
darbuotojai isivertina savo
profesines kompetencijas,

numato kompetencijq
tobulinimo tikslus.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduofys gali btrti neivykdytos (aplinkyb6s,
kurios gali turdti
neigiamos itakos ivykdyti Sias uiduotis)
10'1' Del objektyviq prieZasdiq (ligos

ir kt.) gali nepavykti apklausti

skaidiaus

numatyto respondentq

Klaipedos miesto savivaldybes meras
ro pavaduotoJN

Aruydas Cesialis

-SusipaZinau.
jimnazijos direktore

Vilija PriZgintiene

