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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO
IGYVBNDINIMAS
Klaipedos vydfino gimnazijos (to]tuy
gimnazija) 2019_2021 meur4 strateginiame plane
numat5rto pirmojo tikslo
ugdyti
nnokinius
oasal bendroio rrsrjwmn
ir oo-,i+^-
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efonnaliojo Svietimo programose, kurios sudaro
nti ivairius gebejimus vis4 dien4 (gimnazrjoje
ojo Svietimo programU), Gimnazqos pedagogli

ija, nuolatos isigyjamos Siuolaikiikos ugdymo
azijos materialing bazg, realizuoti du uidaviniai
kimq higienos
auk5to ir aktq
tikrinandirr

i

Yvru'ru'qr, vruleru ur rEflurJavlmas r mdlvrdualzavrmas. ts*ryptingai
dirbta su gabiaisiais
mokiniais, aktyviai dalyvauta olimpiadose ir ko rkursuose.

)
2019 metais viduriniiSsilavinimqigiio 52 mokiniai. 6 mokiniai
i5laike egzaminus 1g0-kais:
biologija - 1, matematika - 1, lietuviry tifUa -2. anslu kalba. -1 seomafria
-.1 Satrmin-io,,oi-i
.;x1^;l-a
^-^1,,
i5laike anglq
. Taip pat 28
informaeiniq

2019

n'

girnrrazijai specialios tikslirr€s dotacrjos ugdynro reikm€rns firrarrsuoti
skirta 1059300

eurg imokq uZ paslaugas surinkta 145526 .urr'l. r.sos naudotos pagal patvirtrntas
s4matas ir
tarifikacijas, galiojandius teises aktus, Svietimo mokslo ir sporto ministerijos
bei Klaipedos miesto
savivaldybes rekomendacij as.

2020
toliau igyvendins iveiklos tobulinLimo po isorinio vertinimo plane
s tikslas - skatinti
tFU"ri individuah4 kiekvieno mokinio puing4,
*ffi?
taikant !vo''.as vcrtrrrrno rr mokymo formas. {.
Isskirtinis demesys ikiriama,
-"1-i**Liffi;ft
s4moningumo stiprinimo plano igyvendinimui.
tr SKYRIUS
ME,TIT VEIKLOS UZUUOTYS; REZULTATAI IR

RODIKLIAI

1. Pagrindiniai pradjusiq metq veiklos reztltatai

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Rezultatq
vertinimo
rodikliai (kuriais
Siekrini

rcz.itatai

vadovaujantis
vertinama, ar

Pasiekii r ezultatai ir j q rodikliai

nustat5rtos

upduotys
1.1.

Efekfvinti

ugdymo
diferencijavimo ir
individualios
paZangos vertinimo
taikym4 ugdymo
procese

ivykdvlos)
Ugdymas
pamokoje
diferencijuojama
s atsiZvelgiant i

mokiniq
individualq
kontekst4, pagal
Gimnazijos
veiklos

tobulinimo
veiksm4 plan1
2018-2020
metams

1.60% mokytojq
diferencijuoja

ugdyrno

pagal

1. Direktorius ir direktoriaus
pavaduotojos
ugdymui visus
mokiniq
proces4

iadividualq
kontekst4.

metus, vykdant pedagoging
prieLiirq, stebejo mokytojrl

2.50% mokytojq pamokas. I5analizavus pamokrl

stebejimo medLtag4, nustat5rta,
vertina
kad ugdymas diferencijuotas
individuali4
74o/o pamok1.
mokinio paiang4
Pamokq stebejimo metu
pamokoje

2.

igyvendinant
gimnazijos
mokiniq
individualios
prtangos
stebejimo tvarkos
apraSo nuostatas

4

3
1.2.

ULtll<rinti

humanistines
kultrlros normrl

taikym4 gimnazijos
bendruorneneje

Mokytojai,
mokiniai ir
mokinirl tevai ir

kiti gimnazrjos
darbuotojai
laikysis
pagarbos,
atsakomybes

1. Parengtas

ir

Pedagogq tarybos
posedyje aptartas

gimnazijos
kulturos gerinimo
planas.

ir

tolerancijos
principq,
jgyvendinant
Humanistines

kultlros
ugdymo menine
veikla samprat4.

2. Uiltihifias
gimnazijos
kultlrros gerinimo
plano ir
Humanistines
kultDros ugdymo
menine veikla
sampratos
elementq
igyvendinimas.
3.Atliktas tyrimas
del plano ir
sarnpra1os

elementq

igyvendinimo.
Tyrimo rczultatai
pristatlrti
Pedaeo1g.4tarybos

posedyje.

1.3. Pakeisti etatini
mokytojq darbo
apmokejim4
reglamentuojandius
dokumentus,
atsiZvelgiant i
teisinio
reglamentavimo
pasikeitim4.

{staigos
dokumentrl
reglamentuojand
iq etatini
mokytojq darbo
apmokejim4,

atitiktis,
pasikeitus teises
aktams.

1. Pakeisti su

teises aktq

pakeitimais susijg
[staigos
dokumentai:
mokytojq
pareigybiq
apra5ymai, darbo
tvarkos taisykles,
darbo
apmokejimo
sistemos tvarkos
apraiai. Pakeisti
dokumentai
suderinti su

l. Bendradarbiaujant

su

pedagogais parengtas

ir

pnstatytas gimnazij os kult[ros
gerinimo planas.
2. {gyvordinant plan1r,ykdytas
mokiniq ir klasiq kulturingo
elgesio rodikliq stebejimas ir
vertinimas.
3. Atliktas mokyklos kultUros
tyrinras 2019 m. gnrodZio
menesi. Tyrimas atskleide. kad
tinkamo elgesio skatinimo
sistema gana efektyvi, pastebetas
poveikis. Pastebeta, kad
taikomos priemones labiau
veikia mokiniq elges! pamokose
bei pertraukq metu, betmaiiau
paveikia uniformq devej im4.
93%o mokiniq teigia, kad
pamokose ir renginiuose elgiasi
atsakin gai, pagarbiai,
drausmingai. I5 mokytojq
nesulaukia pastab4. 84%o
mokiniq teigia, kad pamokose,
pertraukq metu kalba
k ultDrin gai, nev artoja
necenztrin i4 LodLiq. Tadiau
kalbedami apie bendraklasius.
mano, kad tinkamai elgiasi tik
63% mokiniq. Siekiant ir toliau
gelnti mokiniq elgesio kult[r4,
kultflros gerinimo plano
igyvendinimas bus tesiamas ir
2020 metais.
Moky.tojq pareigybiq
apra5ymai, darbo tvarkos
taisykles, darbo apmokejimo
srstemos tvarkos apra5as,
mokytojq darbo sutartys
pakeistos pagal teises aktu
reikatavimus, derinant su
grmnazij os profesines sqj ungos
atstovais.

a
darbuotojais arjq
atstovais.

Papildytos
(pasikeitus teises
aktq
reglamentavimui)
ir pasiraSytos
mokytojq darbo
sutaffys.

2.

ULdruotyso

neivykdytos ar ivykdytos i5 dalies d€l numatytq rizikq (jei tokiq buvo)
UZduotys

2.1.

lJrieZastys, rizikos

-

3. ULduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet
ivykdytos
UZduotys / veiklos
3.1. Koordinuota gimnazijos mokiniq rnemne
raiSka.

UZtikrinta galimybe mokiniams patirti
sekmg ir neakademineje veikloje,
suderinta efektyvi meno kolektyvq
veikla ir bendradarbiavimas, skatintas
mokiniq kulturinis ugdymas ir stiprintas

gimnazijos prestiZas

Kulturinio ir
s redakcijos

3.3. Inicrjuotas ir koordinuotas
pastatymas K1 aip0doj e.

VydUnolamffilo

socialineie
aplinkoje.
AtsiZvelgiant ! mokltojq pageidavimus.
siekiama optimizuoti molgrtojq darbo
apmokejim4 uZ Gimnazijoje vykdomas
kultDrinio usdvmo nrosramas

Sustiprintas Vyduno

ir jo

taejtt
gimnazijos
bendruomeneje, lrengta tinkama
kultUriniq renginiq erdve, paskatinta

reik3rningumas

VydDno idejas atspindinti kulttrine
veikla.
4. Pakoreguotos

UZduotys
4.1.

-

pra0iu

veiklos uZduot
Siektini rezultatai

ei tokiu buvo) ir rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj anti s
Pasiekti rczultatai
vertinama, ar nustatytos
ir jq rodikliai
uZduotys ivykdyros)

IIISKYRIUS

PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS
ISTVERTINIItr{S IR
KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

5.

Pasiektq rezultatq lykdant uZduotis isivertinimas

f.
PaZymimas atitinkamas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
J.

r. uzuu,rys lvyKoytos 1r vlrsuo kar kuriuos

rodiklius
).2. uzotJotys
5.3. {vykdytos

langelis

sutartus vertinimo

Labai

twkdWos paeal sutartus vertinimo rodiklirrq
tik kai kurios

tS esmes

Gerai

tr

Patenkinamai

n

Nepatenkinamai

fl

uzduotffi

rodiklius
J.+. uzcluorys nelvyKctytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

gerai E

kurias nordt tobulinti
6. 1. Vadovavimo Zmonems
6.2.Yadovavimo
mui ir rnokymuisi

Direktorius

Anydas Gidzijauskas

2020-0t-t9

IV
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI
7. fvertinimas,

jo p_agrindimas ir siulym ai:

rreiLl^o alocLo.i+o -;iit^

l:-^1r ^-:^---

:1 r

GimnazLios taryba, i5klausiusi direktoriaus 2019 metu

atliklos laiku, be numat5rhl uZduodiq
lvykdytos ir

papil

os uZduotys.

Gimnazij os tarybos pirmininke

OnaMalinauskiene 2020-01-31
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Galutinis metq veiklos ataskaitos iverti

V SKYRIUS
KITU METU }If,IKI]OS UZUUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. Kitq metq uZduotys
UZduotys

9.1. UZtikrinti
girnnazijos veikl4.

Siektini rezultatai

kokvbi5ka

| . Or ganizuoti gimnazij os

veikl4 taip, kad nebutq
nusta$a paZeidimq del
gimnazijos ir vadovo
veiklos.

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujanfis
vertinama, ar nustatlrtos
uZduotys ivykdvtos)
Gimnazijoje nenustatyta
paZeidimq.

1.

2,1. Gimnazijoje uZtikrintas
tinkamas ir laiku finansiniq

2. Gebeti tinkamai
naudoti skirtus
asignavimus,
vadovaujantis teises
aktais,
reglamentuojandiais
gimnazijos finansing

9.2. Pageinti mokiniq savijaut4
gtmnazijoje, stiprinant elgesio

kult[r4

dokumentq pateikimas.

2.2.

Gimnazijai

skirti
asignavimai naudojami pagal
teises aktq reikalavimus

veikla
Mokiniq savijauta
gimnazijoje gereja del
besikeidiandios elgesio
kultiiros

1. Atliktos dvi apklausos del
mokiniq savij autos lstaigoj e
(sausio mdn., lapkridio men.).
2. Teigiamas mikroklimato
vertinimo pokyis (atlikus
pirmqq apklaus4 ir lyginant j4
su antrqja).

3. Patydias gimnazijoje patiria
ma1iau mokiniq nei Lietuvos
9.3. Stiprinti menq ir tiksliqjq
mokslq integracij 4, i gyvendinant
STEAM modeli

Respublikos vidurkis
{staigoje vykdomos
integruotos menq ir
tiksliqjq mokslq
pamokos, kurios ugdo
mokiniq paLinting
kompetenciia

10. Rizika, kuriai esant nustafytos uZduotys gali
turdti neigiamos ltakos ivykdyti Sias uZduotis)

1. 20 %

padaugejo veiklq,

susijusiq su integruotu ugdymu.

2. 30 % mokytojq isitrauke i
integruoto ugdymo veiklas

biiti neivykdytos

(aplinkyb6s, kurios gali

ir dazna kaita gali apsunkinti iq igyvendinima
10'2' Humanistines kultUros ugdymo menine veikla sampratos
igyvendinimo problemos gali
10.1 . Teises aktrl gausa

10.3. Nepakankamas

mokiniq

tevr+

kilti

isitrau\imas iqgdymo procesa gali apsunkinti io tobulinima
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