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2019-2023 m. Strateginis gimnazijos veiklos tikslss
kiekvienam vaikui.
Siekiant strateginio tikslo, 2020 m. i5sikeltas tikslas sudaryti galimybes kiekvienam vaikui patirti ugdymosi

ir

-

s0kmg.

Atliktas 2020 m. gimnazijos veiklos kokybes isivertinimas per IQESonline platform4 parodd Sias stiprybes:
o virtualios aplinkos ihaukia i mokym4si, padeda gilinti dalyko Zinias, pristatyti darbus, tyrineti ir eksperimentuoti
(teigiamai atsake 93 proc. mokiniq, 90 proc. mokiniq tevq, 100 proc. mokytojq);
o skaitmeninis turinys ir technologijos padeda ivairiapusi5kiau ir patraukliau mokytis (teigiamai atsake 100 proc. IIV gimnazijos klasiq mokiniq, 100 proc. mokytojq );
. mokiniai mato puikias galimybes ugdyti sportinius bei meninius gebejimus per gimnazijoje vykdom4
neformaliqi4 veikl4, renginius (teigiamai atsakd 94 proc. mokiniq).

Mokytojai aktyviai kele savo kvalifikacijq siekdami fgyti Siuolaiki5kam ugdymui(si) reikalingq dalykiniq ir
bendrqjq kompetencijq (kartu

ir nuotoliniam ugdymui reikalingq

darbo virtualiose mokymo aplinkose naudojimosi

skaitmeniniu turiniu gebejimq). Organizuotas seminaras ,,Aktyvaus mokymosi pagrindas

-

patirtimi

gristas

mokymas(sis)" visiems gimnazij os mokytoj ams.
Mokytojai lanke seminarus: ,,Gera pamoka. Ar galima pagerinti tai, kas yra gerai?",,,Medijq edukacija mokyklose:
naujos savirai5kos ir tarpusavio bendravimo formos", ,,Mokiniq individualios paZangos matavimas ir pasiekimq
gerinimas teorijoje ir praktikoje", ,,Kaip lavinti skirtingus vaikq intelektus'., ,,Nuotolinis mokymas: kas keidiasi Seimoje
ir kaip vieni kitiems galime padeti?".
Per 2020 metus kiekvienas mokyojas vidutini5kai dalyvavo kvalifikacijos kelimo renginiuose 68 valandas.
Mokytojai sekmingai taike seminaruose igyt4 patirti savo pamokose: class Dojo programelg, infografiko metod4,
Stop Motion programelg, aktyviuosius informacijos paie5kos, diskusijq ir refleksijos metodus, interaktyvias skaitymo
strategijas, patirtinio tyrinejandio ugdymo(si) (ir integruoto) metodus.
AtsiZvelgiant i gimnazijos veiklos kokybes isivertinimo rezultatus parengtas gimnazijos Mokymo nuotoliniu
ugdymo proceso organizavimo btdu kriterijq apra5as, atnaujintas Socialines-pilietines veiklos organizavimo tvarkos
apra5as, Pradiniq klasiq mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo tvarkos apraSas.
Gimnazijoje veikia 10 skirtingq krypdiq neformaliojo ugdymo programq brlreliai, atitinkantys mokiniq savirai5kos
poreikius, padedantys atsiskleisti pomegiams ir talentams. Blirelius lanko 117 mokiniq (89 proc.) (14,1 procento
daugiau nei pernai).
Miisq gimnazijos mokiniai 2O2O m. igijo kUrybi5ko tyrinejandio ugdymo(si) patirties. Toks ugdymas padejo gilinti
XXI a. kompetencijas, sudomino ir itrauke mokinius.
2020 m.5l procentas mokiniq padare skirtingo lygio paLangq. I5 39 2-4 klasiq mokiniq 29 mokiniq (74 proc.) atskirq
dalykq mokymosi rezultatai pagerejo. I5 40 5 - 8 kl. mokiniq 19 mokiniq (48 proc.) pagerejo atskirq dalykq mokymosi
rezultatai (5 kl. - lietuviq k. ir lit., matematika, anglq k., 6 kl. - rusq, gamta ir Lm.,7 kl. - istorija, 8 kl. - biologija. I5 32
I-lV g kl. mokiniq 15 mokiniq (47 proc.) atskirq dalykrl mokymosi rezultatai pagerejo (Ig kl. - istorija, rusq, II C kl.
geografija, rusr.1, muzika, III g kl. - matematika, anglq, IV g kl. - rusq, istorija, biologija, technologijos).
Metodine veikla. Aktyviai vyko pradiniq ktasiq moky.tojq metodine veikla: metodiniuose uZsiemimuose parengti ir
pristatyti prane5imai,,Pamokos refleksijos b[tinybe ir jos b[dai',,,Skaitymo svarba ra5tingumo ugdyme",,,Skaitymo
gebejimq ugdymas l-4 klasese", ,,Kaip pasiekti sekmg Alfa kartos vaikui". 5-8 ir I G-IV G klasiq mokytojq metodineje
grupeje organizuotas metodinis uZsiemimas ,,lndividualios mokinio paZangos vertinimo metodikos rengimas ir
vefiinimo irankiq k[rimas". Kolegialus bendradarbiavimas daugiausiai lyko planuojant ir organizuojant Tyrinejimo ir
kDrybines veiklos dienas. Tokiq dienq metu mokytojai integruodavo skirtingq dalykq pamokas ir taip mokesi vieni i5
kitq, gilino bendradarbiavimo kompetencij4. Buvo pritaikomos seminaruose apie patirtimi grist4 ugdymq, aktyviuosius
mokymo metodus igytos Zinios, aplankytos kolegq rengiamos pamokos. Gimnazijoje organizuotos atviros pamokos.
metu:
bendradarbiavimas suaktyveio nuotolinio
Kolesialus

-

2

teike konsultavo mokytojus

IKT bei skaitmeniniq

mokymosi Saltiniq naudojimo klausimais, mokytojai dalinosi

sekmingq pamokq receptais.

M[sq gimnazijos stiprybe - netradicines integruoto tyrinejandio ugdymo(si) dienos, kai vyksta

integruotq

kUrybi5kq pamokq sesijos (K[rybines dirbtuves), Jos vyko ir nuotolinio ugdymosi metu. Jq metu mokytojai integravo
matematikos ir lietuviq literatiiros, fizikos ir lietuviq kalbos, biologijos ir matematikos, geografijos ir lietuviq kalbos,

matematikos ir muzikos, biologijos, lietuviq literat0ros ir dailes ir kt. dalykq ugdym4. Kasdien vyko pamokq
refleksijos, mokytojai operatyviai teike informacij4 apie mokiniq lankomum4 ir elgesinuotoliniq pamokq metu. Portale
,,Svietimo naujienos" dalintasi gerqja nuotolinio mokymo patirtimi, Nuotolinio ugdymo(si) organizavimo patirtimi
dalintasi ir rajono mokytojq konferencijose: Svietimo pagalbos specialistq susitikime tema ,,Svietimo pagalbos
teikimas nuotoliniu bldu. Lrikesdiai ir rea1yb6", ,,Nuotolinio ugdymo(si) orgailzavimas gimnazijoje" , ,,Integruotas
k[rybiSkas lietuviq kalbos ir literatiiros ugdymas nuotoliniu buduo', ,,Istorijos pamokq organizavimas nuotolinio
ugdymo metu". Mokytojai dalinosi sekmingq pamokq receptais ir Saldininkq rajono mokytojams skirtoje svetaineje
,,Mokytojq kiirybines laboratorijos" publikuoti biologijos pamokos ,,Zvilgsnis i Zmogaus kiin4", integruotos lietuviq
literaturos ir matematikos pamokos ,,Lemaites ,,Marti", ,,Erdvines figlros buityje: k4 buitis pasako apie Zmogq ir
laikq?" planai-konspektai.

Vyko pradinitl klasiq mokiniq tyrinejim4 skatinandios ir ktirybingumo kompetencij4 ugdandios veiklos: tiriamoji
veikla ,,Rudens gerybes"; Jaunqiq matematikq diena; ,,Mes pasakq Salyje"; Matematikos ir pasaulio paZinimo
olimpiada; Edukacine diena muziejuje. Mokiniai dalyvavo ,,Kengiiroso' konkursuose, ,,Kings" olimpiadose - jq Siemet
buvo net a5tuonios. Pradinese klasOse tikslingai siekiant gerinti kiekvieno mokinio lietuviq kalbos pasiekimus buvo
sudarytas lietuviq kalbos raStingumo gerinimo veiksmq planas. Jis del COVID 19 nulemtos situacijos (paskelbto
karantino) ivykdytas tik i5 dalies: nebuvo galimybes bendradarbiauti su Lietuviq namais; neivyko ,,Ra5tingiausio
pradinuko" ir ,,Dailaus raSto" konkursai. Sias veiklas suplanuota vykdyti kitais mokslo metais.
2020 metais, kaip ir buvo numatyta, vyko aktyvi projektine veikla. Kolegialaus mokytojq bendradarbiavimo

- sekmingai parengti, finansuoti ir organizuoti edukacines ir kultiirines veiklos projektai:
o Kulturinio bendradarbiavimo projektas ,,Miisq Lietuva: nuo Merkio iki Baltijos" (pagal Tautiniq maZumq

rezultatas

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes skelbt4 konkurs4);

Kultririnio bendradarbiavimo projektas ,,Draugaukime

ir

paZinkime savo 5a1i" (pagal Tautiniq maZumq

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes skelbt4 konkurs4);

Neformaliojo vaikq Svietimo projektas ,,Mokomds ir kuriame su teatru" (finansuotas Saldininkq r. savivaldybes

.

administracijos);

Neformaliojo Svietimo veiklq projektas ,,Galimybiq erdve
savivaldybes administracij os);

-

kiekvienam

ir visiems"

(furansuotas Saldininkq r.

o Asociacijos ,,Kiirybines jungtys" ir Britq tarybos programos ,,Tyrinejimo menas" projektas;
o VSI ,,Meno avilys" mediiq raStingumo projektas ,,Dideli maZi ekranai".
2020 m. parengti projektai (q finansavimo tikimasi 2021 metais),,Mflsq Lietuva: nuo DidZiosios iki
,,Kelione laiku

i

MaZosios",

save", (pagal Tautiniq maZumq departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb0s skelbt4

konkurs4).

Nacionalinio mokinig pasiekimg patikrinimo rezultatai.

klases mokiniq rezultatai parode gerus matematikos skaidiavim4 (72,7 proc.) ir Ziniq supratimo (75,8 proc.)
gebejimus. Mokiniq skaitymo i5vadq darymo gebejimai siekia vidutinilkai 62,9 proc., o kognityviniq gebejimq Ziniq ir
supratimo srities rezultatq vidurkis - 60 proc.
I G klases mokiniq, palyginus su jq 2018 m. 6 kl. rezultatais, pasiekimai gerejo matematikos skaidiavimtl, (72,7 proc.,
2018 m. - 64,8 proc.) ir Ziniq taikymo srityse (75,8 proc., 2018 m. - 71,5 proc.). Skaitymo testo rezultatai taip pat rodo
mokiniq pasiekimq gerejimq: pagal skaitomo teksto suvokimo aspekt4 teksto analizes gebejimai sudaro 73,3 proc.
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(2018m.

*

56,3 proc.),i5vadqdarymo-69proc.(2018m.

-

54,9proc,).IGklasesmokiniqskaitymo,socialiniq

mokslq, gamtos mokslq kognityviniq gebejimq analize atskleide, kad tiek mokinitl supratimo ir Ziniq taikymo, tiek
auk5tesnieji mQstymo gebejimai yra auk5tesni uZ vidutinius ir siekia pagrindini bei auk5tesniji lygi.
2020 m. BE rezultatai ir analiz6.
Dalykas
Laike
NeiSlaike
Egzamino
Ivertinimas balais
tipas
16-3 5
86-99
100
36-85
Lietuviq kalba ir
Mokyklinis
2
0
2(patenk.)
)
literattira
1
2
0
Valstybinis
5
0
(anelu)
2
I
2
UZsienio kalba
Valstybinis
5
0
0
I
1
UZsienio kalba (rusu)
Valstybinis
5
0
0
3
1
Matematika
Valstybinis
4
3
0
0
0
Istoriia
Valstybinis
2
0
0
2
0
0
Biolosiia
U
Valstybinis
2
0
0
2
0
Technolosiios
Mokyklinis
1
0
0
0
1 (puikiai)
0
Labai geri valsfybinio rusq kalbos Brandos egzamino rezultatai: i5 penkiq laikiusiq vienas mokinys gavo 100 balq
(20 proc,), vienas surinko vir5 86 balq (9 1 balas), trys mokiniai - 7 6, 73 ir 63 balus. Taip pat labai geri valstybinio anglq
kalbos Brandos egzamino rezultatai: i5 penkiq laikiusiq du mokiniai gavo vir5 86 balq (40 proc.) (91 ir 88 balai),
inus: du mokiniai
vienas mokinvs 36
85 balus (50

-

surinko 40 ir 49 istorijos VBE balus ir du mokiniai surinko 68 k 67 biologijos VBE balus. Lietuviq kalbos ir literatriros
VBE 3 mokiniai i5 5 surinko 71,41 r 32 balus, du mokiniai nei5laike. Matematikos valstybinio egzamino vienas
mokinys surinko 29 balus, 3 mokiniai nei5laike. Mokiniai negeba isivertinti savo pasiekimq ir galimybiq rinkdamiesi
valsrybinius brandos egzaminus. Lietuviq kalbos ir literatiiros ir uZsienio kalbq brandos egzaminq rezultatai parode,
kad matematikos egzamino nei5laikg mokiniai pagal savo gebejimus yra humanitarai. Jie, suvokdami rizik4 Sio
egzamino nei5lailqrti, vis delto nutare bandytis, nes norejo pretenduoti i pirmosios pakopos ir vientisqjq studijq
valstybes finansuojamas vietas.
Visi septyni IV G klases mokiniai gavo Brandos atestatus.

AtsiZvelgiant i matematikos brandos egzamino rezultatus, prastejanti mokiniq ra5tingum4, 2020 m. papildytas ir

pakoreguotas Matematinio raStingumo gerinimo priemoniq planas (direktoriaus 2020 m. spalio 13 d. isakymo Nr. V-298), parengtas Lietuviq kalbos raStingumo gerinimo priemoniq planas (direktoriaus 2020 m. spalio 13 d. isakymo Nr.
Y-2-99), numatyta nuolatine pritaikytq priemoniq atalizd metodinese grupese.
Olimpiados, konkursai, varZybos. Laimetos ir III vietos rajono meninio skaitymo konkurse, dvi II vietos

I

rajonineje fizikos olimpiadoje. Taip pat laimeta II vieta BBC Micro:bit konkurse ,,Laisves pauk5tis", II ir III vieta
Atliekq kulturos egzamine. Specialiqjq poreikiq 4 klases mokiniai sekmingai dalyvavo informaciniq technologijq
konkurse ,,Ziemos fantazija 2O2O'. fvairiuose respublikoje, rajone organizuojamuose renginiuose - olimpiadose,
konkursuose, varZybose - dalyvavo visi gimnazijos mokiniai pagal savo prigimtinius gebejimus ir individualius
pomegius, i5 jq prizininkq, laureatt4 - 22.
2020 m. antrasis tikslas - kurti savit4 gimnazijos kultiir4, paremt4 bendruomeniSkumu ir pasidalint4ja
lyderyste, skatinandi4 visq bendruomen6s nariq savivaldq dalyvavimq gimnazijos gyvenime.
2020 m. atliktas emocines savijautos gimnazijoje tyrimas parode, kad 85 proc. mokiniq emocine savijauta yru gera
arba labai gera, apie 1l procentq mokiniq mano, kad emocine savijauta galetq biiti geresne.
Lyginant 2Ol9 m. t 2O2O m. tyrimq ,,Patydiq mastas gimnazijoje" rezultatus, nustatyta, jog smarkiai sumaZejo
patydiq ir pagerejo mokiniq savijautos gimnazijoje rodikliai:
2020 m. besijaudiandiq labai saugiai palyginamoji dalis iSaugo 4,5 proc. (ki27,2 proc')'
Analizuojant patyditl situacij4 2019 m.

t

4 respublikiniai ir 2

-

14 procentq'
savivaldybes projektai. Juose dalyvavo 131

2020 m., i5augo palyginamoji dalis nepatyrusiq patydias

fgyvendinant 2020 m. antrqii tiksl4 parengti

gimnazijos mokinys.
Sekmingai ivykdyti kultlrinio bendradarbiavimo projektai: 6-8, I G-IV G kl. ,,MUsq Lietuva: nuo Merkio iki
Baltijos", pradiniq klasiq ,,Draugaukime ir paZinkime savo 3a1f" (pagal TMID konkurs4).
Vyresniqjq klasiq mokiniai projekto metu paZino savo kra5to ir MaZosios Lietuvos gamtos ir kultUros ypatumus,
virtualiai) bendradarbiavimo rySius su Klaipedos Pajrlrio progimnazija. Pradiniq klasiq
uZmezge (del karantino
Kauno
A. Pu5kino gimnazijos bendruomene, ulmezgd kulttirinio bendradarbiavimo rySius.
mokiniai susipaZino su
Vykde bendrus renginius, puoselejandius bendruomeniq tautini tapatum4. Siq projektq metu mokiniai galejo mokytis
kitoje aplinkoje (organizuotos net 4 i5vykos), patys planavo ir reflektavo savo veiklas. Visi dalykiniai, kult0riniai
renginiai ir akcijos, numatyti Siam uZdaviniui igyvendinti, buvo sklandZiai organizuoti bei pavyko, tik 5i4 veiklq kiek
pakoregavo nuotolinis ugdymas (pvz., negalejo vykti sporto Svente, bet buvo organizuotos akcijos, skatinandios
mokiniq sporting ir kitoki4 aktyvi4 veikl4 namq aplinkoje). 2027 metais laikysimes tokios pat renginiq organizavimo
praktikos,
2020 m., kol buvo imanoma, tgseme sekming4 ugdym4 kitose erdvese: rugsejo menesiq organizuota edukacine
i5vyka i Kaun4 ,,PaZistame Kauno istorij4 ir kult[r4" (tyrinejandio ugdymo(si) veiklos pagal Kulhiros pas4), edukacine
i5vyka ,,Vidurio Lietuvos dvarai" (5-8, G-IV G klasiq mokiniams), edukacine i5vyka Rum5i5kes (1-4 klasiq
mokiniams), edukacine i5lyka I Kaunq (1-4 klasiq mokiniams), spalio menesi organizuota edukacine i5vyka I Vilniq
pagal Kult[ros pas4 ,,Pasislepgs miestas" (1-4 klasiq mokiniams). I5vykq programos suderintos su dalykq ugdymo(si)
turiniu, numaty,tas vertinimas. Vyko i5vykq refleksija ir vertinimas metodinese grupese ir su mokiniais'
Gimnazijoje mokiniq savivaldos iniciatyva buvo organizuotas referendumas del uniformq atnaujinimo. Vyko
Bendruomenes sueiga. Bendro susirinkimo metu pristatytos 2020 m. ugdymo(si) naujoves, atnaujinta lankomumo
tvarka, aptartos ugdymo karjerai galimybes, dalintasi ty,rinejandio ir kUrybiSko mokymosi gimnazijoje patirtimi.
Gimnazijos mokiniai buvo itraukti ! veiklos planavim4 per Jaunimo iniciatyvq dien4. Mokiniq savivalda kurybi5kai
organizavo Moky,tojq dien4, prisidejo prie Tolerancijos dienos, Tyrinejimo, etnokulttiros ir meninio ugdymo dienos
,,Advento ir Kaledq tradicijos Siandien" ir kaledines pasakos ,,12 menesiq XXI amZiuje" otganizavimo. Kartu su
mokytojais organizavo netradicinio ugdymo dien4 ,,Meile Tevynei ir Zmogui", skirt4 Lietuvos valstybes atkurimo
dienai pamineti.
Dirbdami nuotoliniu b[du vykdeme suplanuotas veiklas. Nuotoliniu b[du fvyko Svarinimosi akcija ,,Darom 2020
(namuose)": mokiniai tvarke gyvenamqq ar miSko aplink4, siunte nuotraukas. Mokiniq organizuotos akcijos ,,(Ne)
vienas namuose: atrask save i5 naujo" metu mokiniai dalinosi veiklomis, kurias atrado namuose (akcija vyko iki mokslo

-

I

i

metq pabaigos).

Dalyvaudami tiriamojoje - kflrybineje edukacineje veikloje gimnazijos mokiniai paminejo Tarptauting Seimos
dien4. Savo veiklq rezultatus mokiniai pristate bendrame 5-8, I-II g klasiq moksleiviq susitikime, kuriame
pasidZiaugeme savo pasiekimais. Nuotolinio ugdymo metu rastas biidas organizuoti Menq ir etnokulttiros dien4:
integruotq tiriamosios kiirybines veiklos sesijq metu sukurtas filmukas ,,Pasveikinkim vieni kitus", kuriame mokiniai
labai issamiai reflektavo praejusius mokslo metus, klrybingai pasveikino vieni kitus ir vis4 gimnazijos bendruomene su
prasideiusia vasara ir atostogomis, i5rei5ke ltikesdius kitiems mokslo metams.

Mokslo metq pabaigoje, nuotolinio ugdymo metu dalyvavome Vibelift festivalyje "Pasveikinkim vieni kitus", musq
mokiniai sukDre sveikinim4 mokslo metq baigimo proga. Mlsq kurtas filmukas laimejo I viet4 Salyje.
Sekmingai ikurtos ir priZiiirimos mokiniq savirai5kos ir laisvalaikio erdves: nupirkti baldai, drauge su mokiniq
savivalda sukurta naudojimosi erdvemis tvarka, vyko stalo Zaidimq pertraukos, aktyvioji pertrauka. Sekminga veikla
tgsiama ir 2020 m., prasidejus naujiems mokslo metams: vel organizuota Jaunimo iniciatyvq diena, nuotolines
Klrybines dirbtuves ,,Paslaptingas sakmiq ir Siurpiq pasaulis", ,,Advento ir Kaledq tradicijos XXI a." (sukurtas
mokytojq ir mokiniq virtualus kaledinis sveikinimas-filmukas ,,Pasidalinkime gerumu ir meile").
2 gimnazijos mokiniai (II G ir IV G klasiq) dalyvavo ERAZMUS + projekto ,,Aktyvtis piliediai: struktflrinis dialogas
Pietrydiq Lietuvoj e" apibendrinimo konferencijoj e Ja5iiinq dvare.
Daug demesio skyreme mokiniq karjeros planavimui. Gimnazijoje lankesi projekto "Empowering Young Women
for the Future of Jobs" (5i projekt4 Go Tech iniciatyva igyvendina tarptautinis Coca-Colos fondas ir jis itraukia 100
mokyklq) atstovd, kuri pasidalino su I G-IV G klasiq mokinais savo istorija nuo mokyklos suolo iki dabartinio darbo
statybq skaitmeninimo srityje, Tokia karjeros patirtis technologijq srityse ikvepe moksleivius, ypad merginas, dr4siai
rinktis ,,kitoki4" karjer4. Mokiniai diskutavo apie lydiq lygybg, technologijq svarb4 ir verslumo kompetencijos svarb4
sekmingai karjerai susikurti. Kitas svedias, vaikinas, pasidalino savo imones ikiirimo istorija ir pademonstravo drono
galimybes statybvietej e.
Prevencines programos ir organizuotos veiklos turejo teigiam4 poveiki kuriant saugi4 gimnazijos aplink4: gerejo
mokiniq emocine savijauta, mokiniai tapo dr4sesni, pagilinta jq socialine kompetencija.

Pradiniq klasiq mokiniai dalyvavo programose: ,,Obuolio draugaio', ,,{veikime kartu". Mokiniai ugde socialiniq ir
emociniq sunkumq iveikimo gebejimus.
Klases valandeles vede visuomenes sveikatos specialiste (,,Btik atsargus - elkis atsakingai"), socialine pedagoge 4
kl. mokiniams vede klases valandelg ,,Prie5 patydias?", II gimnazijos klaseje - klases valandelg ,,Bendravimo igiidZiq
praktikumas - daugiau nei viena istorija", 6-7 klasese - ,,Bendravimas ir bendradarbiavimasoo.
Organizuota netradicinio ugdymo diena ,,Tolerancijos Svyturys'0, skirta tarptar.rtinei Tolerancijos dienai.
Vyko prevencinis uZsiemimas ,,Nepilnamediq teisine atsakomybe", kuri vede Saldininkq r. policijos komisariato
Veiklos skyriaus vyriausioji tyreja Elena Zinevidiene.
I-lll G klasiq mokiniai dalyvavo protrl kovose ,,AIDS: geriau Zinoti 19". Konkursq organizavo UZkediamqiq ligq ir

AIDS centras.
Antrus metus igyvendiname psichoaktyviq medZiagq prevencing program4 ,,Savu keliu", klasiq valandeliq metu
ryko uZsiemimai. Atliktas tyrimas ,,Patydiq mastas gimnazijoje" (remiantis gimnazijos Patydiq prevencijos
intervencijos ir stebesenos tvarkos apra5u). 5-8, I G-IV G kl. mokiniq emocines savijautos tyrimas ,,Emocind savijauta"
(pristatyta 8, I G-III G kl. mokiniams).
Netinkamo mokiniq elgesio vaizdo ir garso pamokq metu prevencijos tikslu prie5 rengiantis nuotoliniam ugdymui
parengta Mokinio elgesio tvarka vaizdo/garso pamokq metu bei pristatyti virtualios erdves pavojai, parengtos
rekomendacijos tevams, mokiniams ir mokytojams, kaip atsakingai veikti internetineje erdveje ir kaip reaguoti i
kylandius pavojus. Nuotolinio ugdymo metu sukurtoje bendroje gimnazijos mokytojq virtualaus bendravimo erdveje
kasdien, 15.00 val., vyko moky.tojq refleksija, siekiant i5 karto identifikuoti ir drauge sprgsti kylandias problemas.
Vyko socialine akcija ,,Geros nuotaikos Saltinis", kurioje mokiniai dalinosi savo atsiliepimais apie pirmqja mokymo
(si) savaitg. ,,Geros nuotaikos Saltinis" buvo tgsiamas ir toliau - perduotas tevams ir kitiems mokinirl Seimq nariams.
Prisijungta prie LR Svietimo, mokslo ir sporlo ministerijos bei walkl5 projekto ,,LIK IR EIK NAMIE!" Miisq
issukis ,,VISI DRAUGE. 50000000 ZINGSNELIAI". Tai tapo idomia ir Zaisminga, bendruomeng telkiandia veikla,
kartu ir sveik4 gyvensen4 ugdandiu uZsiemimu, kuriame dalyvavo mokiniai, jq tevai bei mokytojai.
Gimnazija dalyvauja ES projekte ,,Mokyklq apriipinimas gamtos ir technologiniq mokslq priemonemis".
Numatytos veiklos buvo sekmingai igyvendintos, tik kai kurios, del pasikeitusiq ugdymo sqlygq, buvo pakeistos
kitomis veiklomis ar vyko kitomis formomis.

II

SKYRIUS

METU VEIKLOS UZUUOTYS, REZULTATAI IR RoDIKLIAI

. Pasrindiniai
Metq uZduotys
(toliau

-

uZduotys)

usiu metu veiklos rezu tatai
Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais
Siektini rezultatai
vadovauj antis vertinama,
ar nustatytos uZduotys

Pasiekti rezultatai ir

jq

rodikliai

ivykdytos)

1.1. Stiprinti

kolegialq mokytojq
bendradarbiavim4.
Teikti pagalb1
naujai
pradejusiems ir
maZesng patirti
turintiems
mokytojams
(mentoryste),

Pagerejusi pamokq
kokybe (stebima)
daugiau geros
pamokos rodikliq
irodymq pamokoje.
Skatinamas mokytojq
kDrybi5kumas ir
lyderyste.

MaZesng patirti

turintiems
mokytojams
direktoriaus isakymu
priskirti mentoriai
padeda tobulinti
profesini
meistriSkum4.
Mokytojai stebi
kolegq pamokas ne
maLiaukaip 1
pamokq, rengini,
uZsiemim4 per menesi
(fiksuojama pamokos
stebejimo
protokoluose).
Aptariama
kolegialiose
diskusijose metodiniq
uZsiemimq metu kart4
per menesi.

Kasmet organizuojami
2 patirlies sklaidos
renginiai
gimnazijoje/rajone.

Bendradarbiavimo
r ezultatai i 5 anal i zuoti
ir apibendrinti, i5tirtas
poveikis mokiniq
pasiekimams
mokytojq tarybos
posedZiuose kart4 per
pusmeti.

Ceslava Sniuk5tiene
paskirta Justynos
Sinkevid praktikos
vadove (direktoriaus
2020 m.lapkridio 6 d.
isakymo Nr. V-1-144).
GeguZes men. portale
v-.
,,Svietimo naujienos"
dalintasi gerqa
nuotolinio mokymo

patirtimi.
Nuotolinio ugdymo(si)
organizavimo patirtimi
dalintasi rajono
mokytojq
konferencijose:
Svietimo pagalbos
speciali.stq susitikime
tema ,,Svietimo
pagalbos teikimas

nuotoliniu b[du.
Llkesdiai ir realybe",
,,Nuotolinio ugdymo(si)
organizavimas
gimnazijoje",
,,Integruotas klrybi5kas
lietuviq kalbos ir
literatlros ugdymas
nuotoliniu bUdu",
,,Istorijos pamokq
organizavimas
nuotolinio ugdymo
metu".
Bendradarbiavimo
r ezultatai i5analizuoti ir
apibendrinti, i5tirtas
poveikis mokinirl
pasiekimams (2020 m.
vasario 12 d. Mokytojq
tarybos posedyje,
protokolo Nr.2,2020
m. birZelio 11 d.

Gimnazijoje kasmet
organizuojami 1-2
seminarai
mokytojams.

Mokytojq tarybos
posedyje, protokolo
Nr. 6)
Surengtas gimnazijoje
seminaras mokytojams:
,,Aktyvaus mokymosi
pagrindas - patirtimi
gristas mokymas (sis)".
Kiekvienas mokytojas
lanke seminarus pagal
savo poreikius. Per
2020 metus kiekvienas
mokytoj as vidutini5kai
dalyvavo kvalifikacij os
kelimo renginiuose 68
valandas.
Mokytojai dalinosi
sekmingq pamokq
receptais ir Saldininkq
rajono mokytojams
skirtoje svetaineje
,,Mokytojq klrybines
laboratorijos"
publikuoti biologijos
pamokos,,Zvilgsnis i
Zmogaus kln4",
integruotos lietuviq
literat[ros ir
matematikos pamokos

100 proc. mokytojq

l.2.Personalizuoti
ugdym4 (si),
sudarant daugiau
galimybiq
kiekvienam
mokiniui patirti
sekmg.

Efektyvi sistemine
ugdymo (si) pagalba
ivairiq poreikiq bei
gebejimq mokiniams:

o Personalizuoto
bei savivaldaus
ugdymo (si) pamokoje
organizavimas.
. Individualiu

dalyvauja metq
pokalbiuose su
kuruojandiu vadovu,
analizuoj a savo veikl q,
numatomos
individualios
priemones gerinti
mokiniu pasiekimus.
Mokytojq pamokq
planuose numatoma
veikla skirtingq
gebejimq mokiniams
(fiksuojama 60 proc.
stebetq pamokq

,,Lemaites,,Marti".
Erdvines fig[ros
buityje: k4 buitis pasako
apie Zmogq ir laik4?"
planai-konspektai.
Su visais mokytojais
aplartajt4metine veikla
ir numatytos priemones
mokiniq pasiekimams
gerinti.

67 proc. stebetose
pamokose numatoma

veikla skirtingq
gebejimq mokiniams.

apra5uose).

Bent karl4 per menesi
vyksta integruotq

Vyko 11 suplanuotq
integruotq pamokq
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planq pasiekimq
gerinimo planq
rengimas bei poveikio
analize.
o Kryptingas
gabiq mokiniq
rengimas
olimpiadoms,
konkursams, pagal
i5lanksto suderint4
planq.
o Veiksmingas
mokytojq, klases
aukletojq ir pagalbos
mokiniui specialistq
bendradarbiavimas.

pamokq sesijq dienos.

Ne rediau kaip vien4
kart4 per pusmeti
vyksta mokiniq
moksline
konferencija.
Gereja specialiqjq
poreikiq ir silpnos
mokymosi
motyvacijos mokiniq
pasiekimai.
2 procentai daugeja
mokiniq pasiekusiq
aukStesn[ji pasiekimq

lygi @nalizuojama
Mokytojq tarybos

sesijq dienq (,,Meile
tevynei ir Zmoguioo,
Integruoto
gamtamokslio ugdymo
dienos, Menq ir
etnokultlros diena ir
kt.).
Rajonine istorijos
konferencija
,,Saldininkq kra5tas
1939-t990*.

Visq ugdymo dalykq
metiniq ivertinimq
vidurkis, lyginant
su 2019 m. vidurkiu
padidejo 1,6 proc.
3,9 proc. daugejo
mokiniq pasiekusiq
auk3tesniji pasiekimq
lvei.

posedZiuose kart4 per

pusmeti).
100 procentq
vidurinio ugdymo
program4 baigusiq
mokiniq sekmingai
i5laiko brandos
egzaminus ir gauna
atestatus.

100 procentq

vidurinio

ugdymo program4
baigusiq mokiniq
i5laike brandos
egzaminus ir gavo
atestatus.

AukSdiausias lietuviq

kalbos ir literatlros

VBE rezultatas-71
balas.
Gereja Nacionalinio
mokiniq pasiekimq
patikrinimo, PUPP
rezultatai: teigiamas
procentinis ivertinimq
pokytis.

Bent viena prizine
vieta rajono dalykq
olimpiadose ir
konkursuose.
1.3.Gerinti lietuviq
kalbos ra5tingumo
rezultatus: 1-4; 5-8;

Lietuviq kalbos ir
literatlros NMPP
atskleidZia seresnius

32 proc. mokiniq
pasiekia pagrindini
lietuviu kalbos ir

Del karantino PUPP
nevyko.
Spalio men. ivykg
NMPP rezultatai gerej o :
I G klases matematikos
skaidiavimo rezultatai
72,7 proc.(2018 m. 64,8 proc.) ir Ziniq
taikymas 75,8 proc.
(2018 m.-7t,5 proc.).
I ir III vietos rajono
meninio skaitymo
konkurse, dvi II vietos
rajonineje fizikos
olimpiadoie.
Del karantino nevyko
PUPP. Paskutinis
oasrindinio ugdymo

I-IV

G klas6se.

teksto analizds, i5vadq
darymo, raStingumo
gebejimus. Daugiau
mokiniq pasiekia
aukStesniji lietuviq
kalbos ir literaturos
PUPP lygi. SumaZeja
patenkinamAii lygi
pasiekusiq mokiniq.

literatlros PUPP lygi
(2019 m.-25 proc.) 8
proc. mokiniq pasiekia
auk5tesniji lietuviq
kalbos ir literatiiros
PUPP lygi(2019 m. 0 proc.).

programos
atsiskaitomasis darbas

parode,kadllproc.
mokiniq pasieke
auk5tesniji lietuviq
kalbos ir literatflros
pasiekimq lygi.
Rudenivyko skaitymo
NMPP. Jo metu I G kl.
mokiniai parode
geresnius teksto
analizes - 73,3 proc.
(2018 m. - 56,3 proc.),
i5vadq darymo - 69
proc. (2018 m. - 54,9
proc.) gebejimus. 50
proc. mokiniq pasieke
pagrindin!, 7 proc.
auk5tesniji lygi.
Visi abiturientai i5laike
LKL BE.
2020 m. parengtas
Lietuviq kalbos
ra5tingumo gerinimo
priemoniq planas
(direktoriaus2020 m.
spalio 13 d.
isakymo Nr. V-2-99) ,
numatyta nuolatine
pritaikytq priemoniq

-

100 proc. abiturientq

sekmingai i5laiko
valstybini lietuviq
kalbos ir literaturos
egzaminq.

analize metodinese
grupdse.

1.4. Sudaryti
tinkamas s4lygas

kiekvieno mokinio
saviraiSkai per
socialing pilieting,
technologijq,
kulturing, mening
sporto veiklas.

Veiksmingas
verslumo, kultfrrines
bei k[rybingumo
kompetencijq
ugdymas.
Puoselejamos ir
kuriamos naujos,

Siuolaikiniam
gyvenimui reikalingas
kompetencijas
ugdandios, gimnazijos
tradicijos: parengta

Ne maZiau kaip 8
proc. padideja
neformaliojo ugdymo
programq pasiula. Ne
maLiaukaip 3 proc.
padaugeja mokiniq,
dalyvaujandiq
neformaliojo ugdymo
btireliuose.

Mokyklq
bendruomeniq metams
skirta programa,
organizuoti
gimnazijos
bendruomeng
itraukiantys renginiai.

Socialine pilietine
veikla tenkina
mokiniq ir jq tevq
poreikius (yra idomi
prasminga - 75 proc.
atsakiusiq tevq ir
mokiniq).

Mokytojai parenge
daugiau neformaliojo
ugdymo programq, jos
buvo paskelbtos
mokiniams ir tdvams.
AtsiZvelgus ijq
poreikius bei
pasirinkim4, veike 15
brlreliq (pernai 12).
14,1 proc. padaugejo
mokiniq, dalyvauj andiq
neformaliojo ugdymo
blreliuose.
Socialine-pilietine
veikla tenkina mokiniq
ir jq tevq poreikius (yra
idomi ir prasminga- 94
proc. atsakiusiq tevq ir
mokiniq).
70 proc.
m..
2020
atsiZvelgus i

-

9

mokiniq poreikius ir
XXI a. reikalingas
kompetencij as, parengta
naujq integruotq
neformaliojo ugdymosi
programq: BBC
Micro:bit, Aktyvaus
jaunimo galimybiq
erdve.

Ne rediau kaip vien4
kart4 per pusmeti
vyksta K[rybines
dirbtuves.

KlrybiSkai atsiZvelgus
i mokiniq poreikius ir
ugdymo (si) programq
turini, i5naudojamos
KultDros paso
teikiamos galimybes.
Parengta

ir ivykdyta

programa, skirta

Vyko KDrybines
dirbtuves ,,Sakmiq ir
Siurpiq pasauliso',
Seimos kfirybines
dirbtuves.
Edukacines i5vykos
pagal Kultr-rros pas4:
,,PaZistame Kauno
istorij4 ir kult[r4",
,,Vidurio Lietuvos
o,,,Pasislepgs
arai'
dY

miestas" ir kt.
Parengta ir ivykdyta
programa, skirta

Mokyklos

Mokyklos

bendruomeniq
metams:
o Teatro improvizaciiq
diena
bendruomenes
nariams;
Seimq sporto

bendruomeniq metams.
fvykdyti edukacines
kulturines veiklos
projektai: Kulturinio
bendradarbiavimo
projektai ,,Mtisq
Lietuva: nuo Merkio iki

.

Svente:

o Bendruomenes
spektaklis;
Seimq festivalis.
Mokiniai dalyvauja
rajono pilietines
veiklos projektuose,
menines veiklos bei
technologijq
konkursuose,
renginiuose, sporto
varZybose.

.

Baltijos";
,,Draugaukime ir
paZinkime savo Sali;
(pagal Tautiniq
maZumq departamento
prie Lietuvos
Respublikos
Vyriausybes skelbt4
konkurs4),
Neformaliojo vaikq
Svietimo projektai
,,Mokomes ir kuriame
su teatruo' projektas
,,Galimybiq erdve
kiekvienam ir visiems"
(finansuoti Saldininkq r.
savivaldybes
administracijos).
2020m. birZelio 11d.
Mokytojq tarybos
posedyje, protokolo

-

Rezultatai
analizuoiami

10

Nr.6

metodiniq grupiq
posedZiuose kart4 per
pusmetiir
apibendrinami
Mokytojq tarybos

2020 m. rugpjfldio 31 d.
Mokytojq tarybos
posedyje, protokolo
Nr.7

posedyje.

[gyvendintas TMID
kulturines veiklos
proiektas.

Uiduo8s, neiwkdytos ar iwkdytos

i5 da lies ddl

UZduotys
UZduotis 1.3. ivvkdyta i5 dalies

numatytu riziku (iei tokiu buvo

PrieZastys, rizikos
Del karantino neivyko PUPP.

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos

jei buvo atlikta papildom SV
veiklos rezultatams
Poveikis Svietimo istaisos veiklai
UZduotys / veiklos
Parengta:
3.1 . Nuotolinio ugdymo organizavimas ir igyvendinimas.
proceso organizavimo
1. Ugdymo
ldoma,

nuotoliniu biidu tvarkos

apraias

(direktoriaus2020 m. kovo 18 d. isakymo

Nr. V-1-52);
2.

Nuotolinio mokymo

3.

Mokinio elgesio tvarka vaizdolgarso

priemoniq
(direktoriaus
2020
organizavimo planas
m. kovo 16 d. isakymo Nr. V-1-51);

pamokq metu (direktoriaus 2020 m, kovo
26 d. isakymo Nr. V-2-41);
4.Gimnazijos valstybes lygio ekstremalios
karantino
situacijos reZimo

irlar

laikotarpio valdymo tvarkos

apra5as

(direktoriaus 2020 m. rugpjfldio 31 d.
isakymo Nr, V-i-80).

Nuotolinio ugdymo metu sustiprejo
ry5iai su mokiniq tevais: visi klasiq

aukletojai susikiire virtualaus bendravimo
su tevais erdves, nuolat teike gruping ir
individuali4 pagalb4 iSkilus problemoms,

susijusiomis su nuotoliniu ugdymu.
Suaktyvejo ir mokyojq kolegialus

bendradarbiavimas: pagal poreikius buvo

kuriamos virtualaus bendravimo grupes
integruoti veiklai planuoti ir reflektuoti,
oroiektams rensti.

4. Pakoresuotos DraCiusiu metu veiklos

buvo)

ir rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikl iai
UZduotys

Siektini rezultatai

(kuriais vadovauj antis vertinama,

Pasiekti rezultatai ir

jq rodikliai
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III SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS
VERTINIMAS
5. Gebdjimq

atlikti pareigybOs apra5yme nustatytas funkcijas vertinimas
t ataska
PaZymimas atitinkamas
langelis:
1 - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;
3 - gerai;
4 - labai serai

Vertinimo kriterijai

5.1. Informaciios ir situaciios valdymas atliekant funkcilas

11 2a 3n

5.2, I5tekliu (Zmoei5kuiu. laiko ir materialiniu) paskirs8mas
5.3. Lyderrystes ir vadovavimo efektyvumas

1r

2a

ln

2a 3n

ln

2t

S.q. Zini;, gebejimq

ir igudZiq

panaudojimas, atliekant funkcijas ir

siekiant rezultatq
5.5. Bendras ivertinimas (paZymimas vidurkis)

4a
4a
4a
4a

3r

3n

11 2a 3n

4n

IV SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATV VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJV TOBULINIMAS

6,

Pasiektu reztlta

kdant uZduotis isivertinimas
PaZymimas

UZduodiq ivykdymo apraiymas

atitinkamas langelis
Labai gerai M

6.1. Visos uZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutaftus vertinimo rodiklius
6.2.IJLduoi,tys i5 esmes ivykdytos arba viena neilykdyta pagal sutartus

veftinimo rodiklius
6.3. fvykdgane maliau kaip puse uZduodiq pagal sutartus vettinimo rodiklius
6.4. Puse ar daugiau uZduotys neivykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius

Gerai

tr

E
Nepatenkinamai E
Patenkinamai

tobulinti
7.1. Vadovavimo

ul1r

Direktore
iSui.tirro istaigos vadovo pareigos)

1Sl.

Balinskiene

-Niiole
(vardas ir pavarde)

2021-01-18
(data)

