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2020 METU VETKLOS ATASKATTA

Nr.
Klaipeda

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Klaipedos ,,Zaliakalnro" gimnazljos (toliau- Gimnazij a)20212023 mei4strateginiame
ir 2020 metq veiklos planuose nustatyti tikslai ir uZdaviniai buvo orientuoti i aukStos Svietimo
paslaugq kokybes uztikrinimq ir Gimnazijos materialines bazes gerinim4.

2020 metqveiklos prioritetui - sudaryti s4lygas siekti bendrojo ugdymo ir neformaliojo
Svietimo kokybes, igyvendinti pasirinktas metinis veiklos tikslas - uztikrinti kokybiSko ugdymo
organrzavim4. Siekiant Sio tikslo, svarbu uZtikrinti kokybi5k4 ugdym4(si), teikti savalaikg
informacing, konsultacing, kvalifikacijos tobulinimo pagalbq, didinandi4 Svietimo veiksmingum4,
sudaryti s4lygas kokybi5kam nemokamo maitinimo organizavimui, Svietimo pagalbos vaikams
teikimu. Tikslui pasiekti buvo numatyti ir igyvendinti 3 uZdaviniai: pagerinti mokiniq mokymosi
paLang4 pladiai naudojant mokiniq lyderystes kompetencijas; padidinti kiekvieno mokyojo
atsakomybg uZ mokiniq paLangos ir gimnazijos veiklos rezultatus; sudaryti s4lygas pozityvios
emocines aplinkos gimnazijoje palaikymui. Vadybiniai siekiai 2020 metais buvo orientuoti i
mokymosi pagalbos ivairiq gebejimq mokiniams (vaikams) stiprinim4, taikant kiekvieno mokinio
(vaiko) paZangos matavimo sistem4; Svietimo bendruomeniq lyderystes gebejimq didinim4,
igyvendinant vadybines veiklos pokydius bei i pozityvios emocines aplinkos, lemiandios ger4
mokiniq ir mokytojq savijaut4 Svietimo istaigoje, kUrim4.

2020 metais pasiekti reik5mingi Svietimo paslaugq kiekybiniai ir kokybiniai pokydiai.
Padidejo mokiniq skaidius gimnazijoje: 2020-09-01 duomenimis ugdyti 386 mokiniai (2019 m. -
349 mokiniai), i5 iU - 2l specialiqjq ugdymosi poreikiq. Visiems mokiniams sudarytos galimybes
gauti pedagoging, psichologg, socialing pagalb4. Taip pat ugdymo procese dalyvavo 54 pedagogat,
dirbo 20 nepedagoginiq darbuotojq. 45 pedagoginiq darbuotojq darbo staZas yra daugiau nei 15
metq, 2 pedagoginiq darbuotojq staZas yra iki 5 metq. Visi pedagoginiai darbuotojai turi aukStqji
pedagogini i5silavinimq. Gimnazijoje dirba 10 mokytojq ekspertq, 25 mokytojai metodininkai, 8
vyresnieji mokytojai, 6 mokytojai. Tenkinant mokiniq neformaliojo ugdymosi poreiki Gimnazijoje
2020 m. igyvendinta 18 neformaliojo vaikq Svietimo programq, kuriose dalyvavo 300 (78 % visq
besimokandiuq) mokiniq. Vykdl'ti 2tarptautiniai,4 Salies,6 miesto projektai, organizuota 18 atvirq
veiklq, 2 edukacines i5vykos. 82 tradiciniuose ir netradiciniuose renginiuose dalyvavo Gimnazijos
pedagogai, ugdl'tiniai ir jq tevai. II klasiq mokiniai tgse dalyvavim4 fvairiuose respublikinio projekto
,,Svajoniq komandos" mokymuose. Dalyvaudami projekte mokiniai igijo lyderystes kompetencijq ir
jas taike dalyvaudami ivairiose mokiniq savivaldos inicijuojamose veiklose. Gimnazijai - projekto
dalyvei skirta 1000 Eur. tiksliniq le5q, uZ kurias isigyta mokymo priemoniq istorijos, fizinio ugdymo
pamokoms.

Realizuojant 2019-2020 m. m. Ugdymo planq, ugdymo procesas buvo organizuotas
kokybi5kai ir sklandZiai, atsiLvengiant i pasikeitusias s4lygos (Gimnazija ugdymo pto.ir4 vykde
Suaugusiqjq gimnazijos patalpose). Ugdymo plano valandos buvo panaudotos racionaliai ir
efektyviai. Ilgalaikiai dalykq planai ir individualiosios programos buvo sekmingai igyvendintos,
mokiniq projektine ir socialine veikla buvo kryptingar realizuota, nepamokines veiklos dienos buvo
organizuotos efektyviai ir naudingai mokiniams, neprivalomojo ugdymo (neformalusis Svietimas,
pasirenkamieji dalykai, dalykq moduliai, kita ugdomoji veikla - muziejai, klubai) pasilla atitiko
mokiniq lukesdius (90 %), dvikalbis ugdymas Gimnazijoje vyko kryptingai ir kokybi5kar.20Ig-
2020 m. m. pagerejo mokiniq lankomumas: 1 mokinys per metus vidutini5kai be pateisinamos
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prieZasties praleido 6,7 pamokos (2018-2019 m, m. - 7,5 pamokas). Nuosekliai teikiama pagalba
mokiniams bei geras psichologinis mikroklimatas leme visq mokiniq asmening paLangq(20192020
m. m. pasiektas I00 % paZangumas).

Sekming4 2020 mefi4tikslq ir uZdavinirl igyvendinim4 rodo mokiniq pasiekimai, brandos
egzaminq rcztltatai. Bendras mokiniq metiniq pasiekimq vidurkis: I klasese -7,ll,II klasese -7 ,12,
III klasese - 7 ,7 4,IV klasese - 8,01 ; I-IV klasese - 7 ,5. Pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinimas
2020 metais nevyko del paskelbto karantino. Pagrindinio i5silavinimo paZymejimus gavo visi 109
II-q gimnazijos klasiq mokiniai. Brandos atestatus gavo visi 86 mokiniai. Bendras mokykliniq
brandos egzaminqvidurkis - 8,48 (2019 metais buvo 7,9), valstybiniq brandos egzaminq - 45 (2019
metais buvo 35). Itin pagerejo istorijos (25,1 taSkais), informaciniq technologijq (23 ta5kais), fizikos
(15,5 taSkais) valstybiniq brandos ogzaminq vidurkiai, neLymiai pakilo lietuviq kalbos (1,9 ta5kais),
anglq kalbos (4,4 talkais), matematikos (4 ta5kais) valstybiniq brandos egzaminq vidurkiai. 1

mokinys i5 matematikos ir anglq kalbos gavo 100 ta5kq. Brandos atestatus gavg abiturientai tgsia
profesing karjer4: 35 mokiniai studijuoja Lietuvos auk5tosiose ir kitose mokyklose, 38 - uZsienio
aukstosiose ir kitose mokyklose, 13 - mokosi profesinese mokyklose ir dirba.

2020 metars Gimnazijoje atliktas platusis vidaus auditas. 2020 metais birZelio men. 52
mokyojai ivertino 25 Gimnazijos veiklos sritis. Visos sritys ivertintos nuo 3,1 iki 3,9 balo. Bendras

isivertinimo vidurkis -3,59 (i5 galimq 4 bahl). Sistemoje IQES online apklausos anketas uZpilde 48
mokytojai (100% pakviestq dalyvauti apklausoje), I9I mokinys (98,5 yo pakviestq dalyvauti
apklausoje),182 tevai (93,8o pakviestq dalyvauti apklausoje). Apklausos rezultatai parode, kad
mokiniai, tevai teigiamai vertina gimnazijos pastangas teikti kokybiSkas ugdymo paslaugas.
Apklausoje pateikti pedagogq, mokiniq bei tevq sifllymai panaudoti rengiant 202I met4Gimnazijos
veiklos plan4.

2020 metais sekmingai vykdytas pedagogq kvalifikacijos kelimas, 1 pedagogas
vidutini5kai kvalifikacij4 tobulino 4 dienas. Daug demesio 2020 metais skirta ugdymo proceso
organizavimui nuotoliniu b[du: parengtos reikalingos tvarkos, sistemingai organizuoti mokytojq
susirinkimai del nuotolinio ugdymo proceso organizavimo, teiktos rekomendacijos ir pagalba
pedagogams. Mokytojai aktyviai dalyvavo teminiame seminare ,,Ugdymo nuotoliniu bldu
organizavimo ypatumai ir pagalbos sistemos panaudojimas ugdyme" (Microsoft Offrce t Teams
programa), kuriame patobulino darbo su informacinemis technologijomis kompetencijas. Visi klasiq
aukletojai vykde socialinio emocinio ugdymo program?,,Raktas i sekmg". Atlikti du Gimnazijos
darbuotojq mikroklimato tyrimai, kuriq iSvadose teigiama, kad mikroklimatas Gimnazijoj e yra
verlinamas labai gerai.

2020 metais Gimnazijos i5laikymui skirtos leSos naudotos racionaliai ir taupiai,
sprendimai del jq panaudojimo derinti su Gimnazijos taryba ir Paramos nuolatine komisija. Visos
leSq panaudojimo ataskaitos talpinamos Gimnazijos tinklalapyje. NeZi[rint i tai, kad Gimnazijos
patalpose vyksta remonto darbai, 2020 metais sekmingai igyvendintaGimnazijos materialines bazes
modernizavimo programa. {gyvendinant strategines mokomqjq kabinetq materialines bazes vystymo
programas, savivaldybes biudZeto, specialias tikslines dotacijas mokymo reikmems finansuoti
paramose numatytos leSos panaudotos racionaliai.Ilgalaikio turto remontui skirlos leSos (5400,00
Eur.) panaudotos persirengimo kambario su duSais remonto darbams atlikti, kurie nenumatyti pagal
technini projekt4, vykdant Gimnazijos renovacij4, pastato parapeto ir lauko lietaus kanalizacijos
remontui. Gerinant mokiniq ugdymosi s4lygas 2020 metais isigyta informaciniq technologiniq
priemoniq uL 13157,43 Eur., sporlo prekiq - 300 Eur., mokymo priemoniq gamtos mokslo ir
technologijq kabinetams - 3345,25 Eur., knygq leidiniai ,,TaiMaLoji Lietuva ir Zemaitija", ,,Metq
knyga" -745,25 Eur. Taip pat atnaujinti mokykliniai baldai: valgykloje, konferencijq, aktq ir sporto
salese - 4086,24 Eur., baldai mokomuosiuose ir informatikos kabinetuose (mokinio ir mokyojo
stalai, spintos, spinteles) - 26492,24 Eur., bibliotekos knygq stelalai - 8639,40 Eur. fsigytos
ekspozicines vitrinos Gimnazijos muziejams - 14284,05 Eur., nupirktos ritinines uZuolaidos - 900,00
Eur. ir kt.

ISanalizavus Gimnazijos2020 metqveiklos plan4, konstatuota, kad apie gT,2yonumatytq
ramole iu sekmineai isyvendinta.



Rengdama 2021metqveiklos plan1, Gimnazijos bendruomene susitare del Siq tikslq: 1)
teikiant mokymosi pagalb4 ivairiq gebejimrl mokiniams, maksimaliai i5naudoti neformaliojo
ugdymo, kuris pades mokiniams gerinti asmening paLangE, galimybes; 2) inicijuoti Gimnazijos
bendruomenes narius organizuoti ivairiapusg veikl4, kuri pades igyvendinti geros mokyklos
koncepcij4; 3) palaikyti palankq psichologini mikroklimat4, kuris sekmingai atskleis Gimnazijos
bendruomenes nariq iniciatyvum4 ir ktirybiSkum4, skatins bendravim4 ir bendradarbiavim4 siekiant
bendru tiksl

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZIUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

. Pasrindiniai2020 metu veiklos rezultata
2020 uLduotys

(toliau - uZduotys)
Siektini rezultatai Rezultatq vertinimo

rodikliai (kuriais
vadovaujantis
veftinama, ar

nustatytos uZduotys

ivykdltos)

Pasiekti rczultatar ft tu
rodikliai

l.l.UZtikrinti
kokybi5k4 istaigos
veikl4

1. Organizuoti
istaigos veikl4 taip,
kad neb[tq nustatyta
paZeidimq del

istaigos ir vadovo
veiklos.

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

1. {staigoje nenustatyta
paZeidimq.

2.t.
uZtikrintas

Qaiku ir kt.)
dokumentq
pateikimas.

fstaigoje
tinkamas

finansiniq

1. 1. Nenustatyta paZeidimq,
vykdant brandos egzaminq
prre1iurq (Klaipedos miesto
savivaldybes Svietimo
skyriaus specialistai. {ra5ai
inspektavimo knygoj e 2020-
06-29 , 2020-07 -10, 20)
1.2. Klaipedos miesto
savivaldybes administracij os
vieSosios tvarkos skyriaus
civilines saugos bUkles

ivertinimas - geras (2020-
08-26 paLymaNr. CS2- 1 5).
1.3. 2020-12-01 atliktas
Klaipedos ,,Zaliakalnio"
gimnazijos pasirengimo
nuotoliniam mokymui(si)
atitikties vertinimas. ISvada:
gimnazijoje profesionaliai,
tikslingai, pakankamai
ai5kiai ir tinkamai
uZtikrinamas nuotolinis
mokymas(is) (Klaipedos
mlesto savivaldybes
administracijos Svietimo
skyriaus 2020-12-01 paLyma
Nr. Svz-z:;.
2.1.1. Vadovaujantis
Klaipedos miesto
savivaldybes Planavimo ir
analizes
BiudZetines
nustatytais

skyriaus,

istaigos
grafikais

Gimnaziia 2020 metais visus



istaigos finansing
veikl4

2.2. lstaigoje skirti
asignavimai
naudojami pagalteises
aktq reikalavimus.

finansinius dokumentus
pateike laiku ir tinkamai
parengtus.
2,t .2. patvirtinta Gimnazij os
darbo apmokejimo sistemos
redaguota redakcija
(direktoriaus 2020-08-30

isakymas Nr. V-138 ).
2.2. Gimnazijai skirti
asignavimai: darbo
uZmokesdiui, IT pletrai,
kvalifikacijos tobulinimui,
palintinei veiklai, mokymo
priemoniq ir vadoveliq,
panaudotos tikslingai:
2.2.1. buvo sutaupy.tos darbo
uZmokesdio leSos ir 2020
metq pabaigoje i5moketos
darbuotojams premijos (nuo
50 iki 100% menesio darbo
uZmokesdio): savivaldybes
biudZeto leSq - 14790 Eur.
valstybines tikslines
dotacijos leSq - 50385 Eur.
(direktoriaus 2020-12-Il
fsakymas Nr.V2-36 ir 2020-
12-1 1 isakymas Nr.V3-1 8);
2.2.2. skatinau Gimnazijos
bendruomeng skirti I,2
GPM. 2020 metais GPM
surinkta 3690 Eur (2019
metais - 3567 Eur.)
2.2.3. sudary.ta Paramos le5q
panaudojimo programa ir
sqmata (patvirtinta 2021 -U -

05 Gimnazijos paramos
komisiios posedvie)

1.2. Pagerinti

istaigos
mikroklimat4

Visq darbuotojq
savijauta istaigoje
yra vertinama gerai

1. Atliktos dvi
apklausos del
darbuotojq savijautos

fstaigoje (kovo mdn.,
lapkridio men.).

1. Del darbo ne savo
patalpose I-4ii mikroklimato
vertinim4 2020 m. birZelio
15-19 dienomis atliko
Gimnazijos psichologas su
darbo grupe. Apklausoje
buvo pateikti 35 teiginiai.
Tyrime dallvavo 65
gimnazijos darbuotojai (tai
sudaro 93% bendro
darbuotojq skaidiaus).
Apklausos metu i5ry5kejo,
kad mikroklimatas
Gimnazijoje isivertintas
labai gerai. Apklaustuiu



2. 75%
darbuotojq
mikroklimatq
getar.

istaigos

vertina

nuomone, darbuotojai gerai
i5mano savo darbq,
tarpusavio santykiuose
vyrauja atviras ir nuo5irdus
bendravimas, pagalba ir
geranoriSkumas. Vadovas
padeda darbuotoj ams jaustis

saugiai, neie5ko kaltq, o

kartu sprendZia i5kilusias
problemas, visada gina
kolektyvo interesus.
Mokytojai aprlpinami
visomis reikalingomis
priemonemis, jiems
sudaromos galimybes kelti
savo kvalifikacij4
naudinguose seminaruose il
kursuose. Su mokiniais ir
tevais nera konfliktq,
gimnazijoje skatinamas
atviras ir nuoSirdus
bendravimas. Pedagogine
psichologine tamyba (toliau

- PPT) 2020 m. birZelio 15-
19 dienomis atliko tyrim4
del mikroklimato
fsivertinimo. Apklausoje
dalyvavo 65 Gimnazijos
darbuotojai (tai sudaro 93Yo

bendro darbuotojq
skaidiaus). Tyrime iSrySkej o,

kad Gimnazijos darbuotojai
auk5tais balais ivertino tiek
bendr4 istaigos mikroklimat4
(4,58 balo), tiek atskirus jos
aspektus : subj ektyvq poZilri
i santykius su mokiniais,
mokiniq tevais, darbo
s4lygas, darbo ivertinim4,
kolektyvo vertinim4 bei savo

savijautos lvertinim4
(vidurkiai buvo aukStesni nei
4,5 balo). Pakankamai geru

ivertinimu pasiZymejo ir
subjektyvus poZiflris i
gimnazij os vadov4 (vidurkis
4,47).
2. Palyginus I-jo ir II-jo
psichologinio klimato
tyrimo bendrus rezultatus
matyti, kad visq tiriamqjq
aspektu psicholosinis



a
J. Mokytojai
dalyvauja priimant
sprendimus del

istaigos veiklos ir kt.
(30 % mokytojq
itraukta
grupes)

I darbo

klimato rodiklis Gimnazij oj e

yralabai geras (4,67 i3 galimq
auk5diausio 5 balq) irtai sudaro
93,4yo
3.1. 86,41 % darbuotojq
mato galimybg dalyvauti,
priimant svarbius
sprendimus ir I'ra itraukiami
i darbo grupes, kurios yra
sudaromos kaip
trumpalaikes, taip ir
ilgalaikes.
3.2. 95% mokytojq
dalyvauja Istaigos
savivaldos veikloj e (lstaigos
taryba, Darbo taryba,
Metodine taryba, profesines
mokytojq metodines grupes.
Korupcijos prevencijos
komisija, Geroves komisija,
inventorizacijos komisija)
del 2020 metq veiklos
uZdaviniq ir istaigos veiklos
projektq vykdymo,
kvalifikacijos tobulinimo
ivaldant Microsoft Teams
platform4,
programos

atestacines
svarstymo,

patyriminio ugdymo b[dq
taikymo, veiklos kokybes

isivertinimo ir problemq
identifikavimo

1.3,{glwendinti
patyriminio
ugdymo pasirinkt4
modeli, dalyvaujant
gamtamokslinio
mokymo centro
veikloje

{staigoje
igyvendinamas
patyriminio ugdymo
modelis

1. 20 % padaugejo
veiklq, susijusiq su
patyriminiu ugdymu.

1.1. [staigoje veikia
mokymo centrai, kur
tgsiamas
ugdymas.

patyriminis
Patyriminis

ugdymas organizuojamas
visq dalykq mokymo
centruose (gamtamokslinis,
kalbinis, socialinis, menq ir
technologijq, tiksliqjq
mokslq). Visa veikla
apraSyta gmmazuos
metodiniame leidinyje
,,Metq knyga 2020*.
1.2. II-I[ gimnazijq klasiq
mokiniai 220-10-08 vyko i
Kauno technologijq
universitet4 (toliau - KTU),
kuriame
laboratorines

stebejo
veiklas,

lankesi Kauno Tado



2. 30 % mokytojq
isitrauke i patyriminio
ugdymo veiklas

3. Mokiniq rI
mokytojq veikla bus
vie5inama gimnazijos
leidinyje ,,Metqkryga
2020*

Ivanausko zoologijos
muziejuje (direktoriaus
2020-10-01 isakymas Nr.V-
r23)
1.3. 2020 m. spalio men.
buvo pristatyta programa

,,Praktinis gamtamokslinis
ugdymas jauno Zmogaus
karjerai" (9-10 klasiq
mokiniams) konkursui
Klaipedos
savivaldybei

miesto
del

finansavimo programai

igyvendinti (2020-11-12
gauta 4000 Eur)
1.4. {gyvendinant patyrimini
ugdym4 mokiniai dalyvavo
respublikinio projekto
,,KULTUROS PASAS"
renginiuose (direktoriaus
2020-09-23 isakymas Nr. V-
106);
1.5 Sudarytos 3

bendradarbiavimo sutartys
SU auk5tosiomis
mokyklomis: Klaipedos
universitetu, KTU bei
Lietuvos sveikatos mokslu
universitetu, tikslu vykdyti
patyrimini ugdym4
bendradarbiaujant su

mokslininkais, dalyvaujant
auk5tqjq mokyklq
organzuoJamuose
renginiuose.
2. 80% gimnazij os mokytojq
organizuoja patyriminio
ugdymo veikl4 mokymo
centrq uzslemlmuose
(direktoriaus 2020-09-15

isakymu Nr. V- 108
patvirtinti veiklos ir teminiai
planavimai).
3. 2020 m. spalio menesi
i5spausdintas (50 egz.)
leidinys ,,Metq krygu
2020".Leidinys pristatytas
Gimnazijos bendruomenei,
padalintas socialiniams
partneriams, mokiniq
tevams ir naudojama kaip
mokvtoiu bei mokiniu



sklaidos metodine

1.4. Vykdyti
tarptautini projekt4
,rErasmus +" 2020
m.

Dalyvavimas
tarptautiniame
Svietimo mainq
paramos fondo
projekte ,,Erazmus
*" sutelks gimnazijos
bendruomeng
projekto veikloms,
gimnazistai geriau
paZins kitq Saliq
kulturas, Svietimo
sistemas, kartu su
bendramindiais
gilinsis i jaunimui
aktualias problemas

1. 10 gimnazistqir2-3
pedagogai vyks vizito
i Olandij4 uL,

projektines le5as.

2. Parengta projekto

ivykdymo ataskaita,
kuri bus pristatyta
gimnazijos
bendruomenei.

3. Projekto vykdymo
ataskaitos bus
patalpintos gimnazij os
tinklalapyje, o
projekto veikla
gimnazijos leidinyje
,,Metu knyga 2020*

1. Pandemijos metu
Gimnazijos mokiniai
negalejo iSvykti i Olandij4,
todel 2020-03-03
Gimnazijoj e organizuota ir
vesta su partneriais iS

Olandijos nuotoline
metodine edukacine vatzdo
konferencija,,IS skirtingq
valstybiq, bet mums rDpi tos
padios jaunimo problemos".
Konferencijos metu skaityti
5 prane5imai. Su projekto
partneriais iS Olandijos
nuotoliniu btdu atlikta
tiriamoji veikla, rezdtatai
pristatyti vaizdo
konferencijos metu.
2. Parengta tarpine projekto
2020 m. ataskaita ir
pristatyta Europos komisij os
tinklalapyje,,ERASMUS +
Mobility Tool" ir
Gimnazijos svetainej e.

3. Informacija apie projekto
vykdym4 pateikta ,,Metq
knygoje 2020* bei patalpina
gimnazij os tinklalapyj e.

Z. UL,cluotys, neiwkdytos ar iwkdvtos i5 dalies ddl numatytu riziku (iei tokiu buvo
UZduotys PrieZastvs. rizikos

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos. bet iwkd
UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaisos veiklai

3.1. Pasirengimas organizuoti ir
vykdymas nuotolinio mokiniq
mokymo(si), Salyje paskelbus
karantina

Parengti dokumentai reglamentuojantys nuotolini
mokym4(si) ,,Zaliakalnio" gimnazijoje (direktoriaus

isakymai : 2020 -03 -23 Nr. V-5 8, 2020 -08 -3 1 Nr. 8 7, 2020 -03 -
30 Nr. V-60, 2020-04-14 Nr. V-63). Vadovaudamiesi
patvirlintais dokumentais mokymo procesas organizuotas
nuotoliniu biidu sklandZiai. fstaigos pedagogai laiku
pasirenge ir ivalde ,,Microsoft Office 365 TEAMS" virtuali4
mokymosi aplink4, igijo patirties organizuojant nuotolinio
mokyrno(si) proces4.

3.2. {gyvendintos Covid-19
pandemijos valdymo priemones

Gimnazijos darbuotojq susitelk
pavyko i5vengti pandemijos pli
(koronaviruso infekciios) vald.

mo ir atsakingumo deka
timo. Del Covid-19 ligos
'ffio, uztikrinant tinkama



ugdymo proceso organizavim4 Gimnazijoje parengtas

priemoniq planas (direktoriaus 2020-10-01 isakymas Nr'V-
115), taip pat direktoriaus isakymai del Covid-l9 karantino
pandemij os metu suvaldymo (2020 -03 -13 isakymas Nr.V- 5 7 ;

2020 -08 -28 isakymas Nr.V- 8 3 )
3.3. Parengti nauji pareigybiq
apraSymai pedagogams

Gimnazijos direktoriaus 2020-08-27 isakymu Nr. V-140
patvirtinta redaguota pareigybes apra5ymo forma. Visi
mokytojai iki 2020-08-31 pasiraSe pakeistus pareigybiq

apra5ymus Darbuotojai gerai Zino savo funkcijq paskirstym4

il kokvbiSkai atlieka darba.

4. Pakoresuotos pradiusiu metu veiklos uZdttotys (iei tokiq buvo) ir rezu

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis vertinama,

ar nustatytos uZduotys
ivykdttos)

Pasiekti rczultatarlr
jq rodikliai

4.7. -

Itatai

III SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS

IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATV VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCI T TOBULINIMAS

uZd rtinimas

5. Geb6iimu atlikti pareigvbds apra5vme nustaWtas funkci.ias vertinimas
Vertinimo kriterijai PaZymimas atitinkamas langelis :

1 - nepatenkinamai;
2 -patenkinamai;

3 - gerai;
4 -labai serai

5.1. Informaciios ir situaciios valdymas atliekant funkciias 11 2a 31 4x

5.2. I5tekliu (Zmoei5kuiu, laiko ir materialinirl) paskirstymas 1n 2n 3n 4x

5.3. Lyderystes ir vadovavimo efektyvumas 1r 2t a_JU 4x

5.4. Zinir4, gebejimq ir igudZiq panaudojimas, atliekant funkcijas
ir siekiant rezultatu

1n 2a JU 4x

5.5. Bendras ivertinimas (paZymimas vidurkis) 1n 2n a-
J L-I 4x

6. Pasiektu rezulta kdant uZduotis e n

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas

atitinkamas lanselis

6.1. UZduotys ivykdytos ir vir5iio kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai serai X
6.2.tJlduotys i5 esmes ivykdytos arba viena neivykdyta pagal sutartus

vertinimo rodiklius
Gerai !

6.3. {vykdytanemaliaukaip puse uZduodiq pagal sutartus vertinimo
rodiklius

Patenkinamai n

6.4. Puse ar daugiau uZduotys neivykdyta pagal sutartus vertinimo
rodiklius

Nepatenkinamai n

7. Kom kurias nor6 i tobulinti
7. 1 .Vadovo ir administracii os atstovu bendradarbiavimo kompetencii



V SKYRIUS
KITV METU vEIKLOS UZUUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

E. 2I2l m uZd

UZduotys Siektini rczultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinama, ar nustatl'tos
uZduotys ivykdytos)

8.1. Pasirengti atnaujintq
pagrindinio (II dalies) ir
vidurinio ugdymo
bendrqjq ugdymo
programq (toliau - BP)

igyvendinimui

Pasirengta kokybiSkam
ugdymui pagal atnaujintas
pagrindinio (II dalies) ir
vidurinio ugdymo BU
programas

1. Organizuota planinga mokytojq
metodine veikla, analiztoiant ir
aptariant atnaujintq BP projektus (ne

maLiau kaip 5 posedZiai, pasitarimai,
diskusij os) iki 2021 -12-01
2. 100 % mokytojq, kurie dirbs pagal

atnaujintas BP, patobulino dalykines ir
bendr4sias kompetencijas seminaruose,
mokymuose pagal atnaujintq BP
reikalavimus (iki 202 1 - l2-I 5).
3. Parengtos rekomendacijos
pedagogams, kuriose aptariami
mokomqjq dalykq ilgalaikiq plam+

rengimo, mokiniq kompetencijq
ugdymo kryptys, bei mokiniq paZangos

ir pasiekimq vertinimo ypatumai, iki
2021-t2-23

8.2, I5ugdyti
gebejim4
sieliiant
lankomum4 bei
ugdymo
baigimo
rezultatus

mokiniq
mokltis,
pagerinti
vidurinio
programq
metinius

Gereja mokiniq pamokq
lankomumas r palanga

1. Iki 2021-04-3latnaujintos mokiniq
elgesio taisykles.
2. Iki 2021 -06-3 1 atlikta 2019-2020 m.
m. ir 20202021m. m. lankomumo ir
paZangumo lyginamoji anahze,
pateiktos rekomendacijos lankomumo
fu paLangos gerinimui, todel 10 proc.
sumaZejo be pateisintq prieZasdiq
praleistq pamokq skaidius.
3. Iki 2021-08-31 i5analizuotr t aptarti
brandos egzaminq rczultatai, atlikta
brandos egzaminq 2020 ir 202I m.
lyginamoji anahze
4. 20 % abiturientq bendras brandos
egzaminq balq vidurkis bus 50 ir
dausiau balu iki 2021-08-31

8.3. UZtikrinti
Gimnazijos veikl4
reglamentuojandiq
dokumentq atitikti
pasikeitusiems teises
aktams

Teisi5kai reglamentuota
Gimnaziios veikla

1. Parengta vidaus kontroles politika iki
202t-08-3r.
2. Atnaujinti ne maLiau kaip 4

Gimnazijos vidaus ir darbo tvark4
reglamentuojantys dokumentai iki
202t-r2-0r

8.4. Parengti gimnazijos
iSkelimo i5 Suaugusiqjq
gimnazijos patalpq i
,,ZaliakaInio " gimnazij o s

renovuotas patalpas
nriemoniu plana

Gimnazijos mokiniai po
atliktq renovacijos darbq

,,Zahakalnro" gimnazijai
priklausandiame pastate
sekmingai tgsia ugdym4(si)

Parengtas priemoniq planas :

1) iki 2020-03-30 del gimnazijos
veiklos tgstinumo nauj ame pastate;

2) iki 2021-04-0 1 direktoriaus isakymu
sudaryta darbo grupe perkelimo
darbams organizuoti;



3) iki 2021-04-05 direktoriaus isakyrnu
paskifii mokytojai, atsakingi ut,

kabinetrl panroSirrrq atsiZvelgiant i
,,Kabinetq aprilpinirno mokymo

iemonemis" reikalavimus

9. Rizika, kuriai esant nustatytos ulduotys gali bflti neiwkdytos (aplinlqybds, kurios gali

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

10. fvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai: Direktor:iaus veikla vertinama labai gerai. Metines

veiklos uiduotys ivykdytos auk3diar-r, nei numatyta rodikliuose. Girnnazijos vadovas tinkaniai,

sklandZiai ir be trukdiiq organizavo mokym4 nnotoliniu bfrdu, organizavo konrandini darb4

projektinese veiklose" Inicijuoja darbuotojq skatinimq, daug detlesio skiria mokytojrl tobulejimtri.

Atlikti gimnazijos darbuotojr4 mikroklimato tyrimai par'rde, jog mikr-oklirnatas ginrnazijoje

vertinarnas labai gerai (Ginrnazijos tarybos posedZio 2021-02-02 protokolas Nt. S3-2).

G. itnnaqijos tary-bos pinnininke 202r-a2-04

11, [vertinimas, jo pagrindimas ir s,iUlymai: Svietimo istaigos vadovas fvykde visas uZduotis ir kai

kurie sutarti vertininro rodikliai viriyti, gebejirnai atlikti pareigybes apra5yrne nustatytas funk.cijas

vertinzuni labai gerai. Nustatyti pzueigines algos kinlaqgja dali - 25 proc.

\ffi:s3F

Klaipedos miesto s.avivaldybes meras

Galutinis metq veiklos ataskaitos

SusipaZinau.
Direktoriqs Yitalijus Jakqbdiuka; 202r-02-18

iveltigiinas

turdti neisiamos itakos iwkdyti Sias uiduotis)
9.1. Ddl Svietimo politikos Salyje pokydir+ gali bf,ti keidiamas atnaujintq bendrqiqpilogranrq turinys
arba iu iewendinimas atidetas ir uZduotis eali bfiti neaktuali

9.2. Epidemioloeino situaciia aali itakoti branclos egzaminu rezultatams

9,3. Ddl teises aktq, reglamentuojan0iq Gin:nazijos personalo, finansing ir ugdom4j4 veiklq, kaitos

uZduotis sali bEti atlikta tik i5 dalies
9.4. Det uZsitqsusios pandemijos ir laiku neuibaigus renovacijos dalbq gali tekti koreguoti
nriemoniu plana,


