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2019 METU VETKLOS ATASKATTA

2020-01-20 Nr.
Kaunas

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

(Trumpai aptariamos Svietimo jstaigos strateginio plano ir jstaigos metinio ,eittos ptuno lgyrenainirno fryptys i,
pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai)

Parengtas gimnazijos strateginis planas 2019-2021metams, patvirtintas direktoriaus 2018-11-05
isakymu Nr. V-89. Siekiama igyvendinti tokius strateginio plano tikslus 20192021metais:

'/ Gerinti mokiniq mokymosi pasiekimus, teikiant veiksming4 pedagoging pagalb4 ir
tobulinant griZtamojo rySio modeliugdymo(si) procese, panaudojant savivaldybes le5as.

'/ Ugdyti kiekvieno mokinio asmenybes brand4, siejant karjer4 su ugdymusi ir stiprinant
bendruomenes nariq saugum4, panaudojant savivaldybes bei projektq leSas.

'/ Gerinti materialing bazg, kuriant naujas ir atnaujinant esamas edukacines bei poilsio
aplinkas mokiniams ir mokytojams, panaudojant savivaldybes, spec., ir 2 proc. l05as.

Veiklq lgyvendinimas siejamas su gimnazijos vadovo keltais tikslais (2019 m.), STRAPIS rodikliq
planinemis reik5memis (visos 2019 m. faktines reik5mes pasiektos arba virSijo planines reik5mes)
bei gimnazijos parengto strategijos realizavimo priemoniq planu (visi planu oti 2Ol9 m. rezultatai
ir jq vertinimo kriterijai pasiekti).
2019 metais 1 veiklos tikslu siekta gerinti mokiniq pasiekimus ir pasiekti tokie rezultatai:

'/ Mokiniq mokymosi pasiekimq gerinimas, uZtikrinant kokybiSk4 ugdy'mo proces4, virSijo
llkesdius. Tiek PUPP, tiek VBE liet. k. ir matematikos kokybes rodikliai padidejo.

'/ Mokymosi rezultatai, tiketina, pagerejo del veiksmingq konsultacijq (per metui apie 800/
lankandiq mokiniq apie 70 proc.). Bendradarbiaujant su mokyojais konsultacijq metu
sekmingai parengti MIP/ MGP (projektai): per metus 160 MIP, 40 MGP. Vertinimo balo
vidurkis 8,5.

'/ Tobulinant mokytojq kvalifikacij4 (per metus 1694 val; I mokyt. tenka 38,5 val.),
metodiniq renginiq organizavimas (2 priemonds per metus), dalijimasis gerq)apatirtimi (80
proc. mokytojq) pastiprino griZtamojo rySio (GR) modeli ugdymo procese ir itakojo
geresnius mokiniq pasiekimus.

'/ Organizuotos 2 t6vg dienos per mokslo metus, kuriose dalyvavo apie 60 proc. t6vq ir
aktyviai domejosi savo vaiko paLanga.

/ Klases vadovai saviugdos valandos metu (ne mahiau38 kartus per metus, I kartas/ m6n.)
su kiekvienu aukletiniu aptaria sekmes ir nesekmes, individu ali1 patang4.

'/ fgyvendinamas projektas ,,Mokykla be sienq - mokausi kitaip" 6 kartus per metus apie
90 proc. mokiniq ltraukia i netradicines ugdom4sias veiklas socialiniq partneiiq
institucijose (VDU, KTU)

2019 metais 2 veiklos tikslu siekta ugdyi kiekvieno mokinio asmenybes brand4 per bendrqjq
kompetencijq vertinimq bei karjeros planavim4 ir pasiekti tokie rezultatai:

'/ Tarptautinio Erasmus KA2 projekto ,,Europieti5kos svajones klrimas', igyvendinimas:
Suorganizuotas I mokiniq mobilumo vizitas i Turkij4 (04 men.), priimtos i Ja1iq mokiniq
delegacijos gimnazijoje (10 men.), ivykdytos projekto uZduotys (video ir vaidinimo

imas). Projektineje veikloie dalyvavo apie 20 m iu ir mokini



,/ Mokiniai i
mokiniq savo asmenybing brand4 isivertina g."ui 1zy-i 3 lygiu is max.:+y. Kompetencijg
isivertinimo vidurkis 2,g.

'/ Suorganizuota-fusilu renginiq..nei. planuota (virs 10), kurie ugdo mokiniq socialines,pilietines, kultflrines bei komunikavimo to.p.irn.1as.-Juose ouiyruuo vidutiniskai apie85 proc. mokinig.
'/ uztikinant kiekvieno bendruomenes nario saugumq, sekminga igyvendinama ilgalaikeprograma,,Saugokime save ir visuomeng ateidiai; eoiT-2022- I t.l Lions euest,,Raktaii sekmg " (2018-2020 m'), jose dalyvauja ne maziau nei 50 pro.. bendruomen6s nariq.'/ Prevencinei veiklai uZtikrinti (smurto, patydiq, Zalingq iprooiq tematika), organizuojamisusitikimai su specialistais, analizuojama ruuiuiaq metu (ivyko 3 renginiai per metus).2019 metais 3 veiklos.tikslu siekta gerinti materialing ;;u'rrpasiekti tokie rezultatai:

r' Bibliotekoje ir informacinio centro koridoriuje attit tas kapitalinis remontas (sumontuotospakabinamos lubos, suremontuotos sienos, paklota nauja grindq danga, nupirkti naujibibliotekos baldai).,/ Suremontuotos 6 klasiq grindq dangos ir sienos.,/ fsigyti 3 SMART ekranai gurnio,rnotrtq mokytojams.

2019 metq gimnazijos metinis veiklos planas Kauno miesto savivaldybes administracijos ivietimoskyriaus ivertintas gerai.

II SKYRIUS
2OI9 METU VETKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

Pr tnta veiklos rezultatai

Metq
uZduotys
(toliau -

uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinama,
ar nustatytos uZduotys

ivvkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

L l. Mokiniq
mokymosi
pasiekimq
gerinimas,
uZtikrinant
kokybiSk4
ugdymo
proces4

PUPP rezultatai:
Matematikos (7- I 0 balq)
ir Lietuviq k. (7-10 batq)
rezultatai neb I o gesn i ne i
2018 m.
VBE rezultatai:
Matematikos (36-l 00) ir
lietuviq k. (36-100)
rezultatai neblogesni nei
2018 m.

Lietuviq k. PUPP - 38 proc.
Maternatikos PUPp - 20
proc.

Lietuviq k. VBE - 65 proc.
Matematikos VBE - 42
proc.

Lietuviq k. PUPP - 44,2 proc.
Matematikos PUPP - 29
proc.

Lietuviq k. VBE -77 proc.
Matematikos VBE - 57,6
proc.

1.2. Mokiniq
saugumo
uZtikrinimas,
ugdant
kiekvieno
mokinio
asmenybes
brand4

LalKomasl varko gerovds
uZtikrinimo gimnazijoje
tvarkos.

Mokiniai mokymosi
tikslus sieja su karjera ir
fiksuoja TAMO dienyne.

I lgyvendinama vaiko geroves

I komisijos 2019 m. programa,

I teikiama savalaike pagalba

I vaikui ir Seimai,
organizuojamos 2 tevq
dienos vaiko ugdymosi
paLangai aptafti.
60 proc. mokiniq atsakingai
planuoja ir sieja savo
ugdymosi tikslus su karjera. 

f

5o proc. mokiniq savo 
I

asmenybing brand4 isivertina I

| 2019 m. Vaiko geroves

I pro8rama igyvendinta pilnai,
suteikta savalaike pagalba.
Organizuotos 2 t6vq dienos
moki n io paLangai aptarti.

62 proc. mokiniq sieja savo
ugdymosi tikslus su karjera.

I

60 proc. mokiniq savo 
I

asmenybing brand4 isivertina I

1.



Mokiniai isivertina savo
asmenybing brand4 per
bendr4sias kompetencijas.

Tarptautinio Erasmus
KA2 projekto
EuropietiSkos svajones
klrimas !gyvendinimas.

gerai (rymi 3 lygiu i5
max.=4)

Suorganizuotas I mokiniq
mobilumo vizitas j Turkrl4
(04 men.), priimtos 3 Saliq
mokiniq delegacijos
gimnazijoje (10 men.),

ivykdytos proj ekto uZduotys
(video ir vaidinimo
parengimas).

gerai. Kompetencijq

isivertinimo vidurkis 2,8.

Suorganizuotas I mokiniq
mobilumo vizitas ! Turkrl4
(04 men.), priirntos 3 Saliq
mokiniq delegacijos
gimnazijoje (10 men.),
parengtas video ir
vaidinimas. Projektineje
veikloje dalyvavo apie 20
proc. mokytojq ir mokiniq.
Patei kta projekto tarpine
ataskaita SUPP.

1.3.
Materialines
bazes
gerinimas ir
finansiniq
istekliq
racionalus
valdymas

Ugdomqjq aplinkq
(lnformacinio centro, II,
III aukStq foje lubq, lauko
aplinkq) atnauj inimas.

Mokytojq etatinio darbo
apmokejirno tvarkos
tobulinimas.

Vidaus darbo kontroles
uZtikrinimas.

Iki rugsejo I d. atnaujintos II,
III auk5tq foje lubos, iSgristi
trinkelemis likg lauko takai,
iki gruodZio I d. renovuotas
Informacinis centras (atliktas
remontas, i5 dalies nupirkti
baldai).

Aptarri bendruomeneje
apmokejimo sistemos
pakeitimai, parengti
reikalingi dokumentai pagal
teises aktus, pasira5ytinai
supaZindinti darbuotoj ai.

Finansiniai i5tekliai
naudojami pagal s4mat4,
vidaus kontrole vertinama
gerai.

II auk5to foje ir visame III
aLrkSte sumontuotos
pakabinamos lubos. Pilnai
renovuotas informacinis
centras (pakabinamos lubos,
sienq, grindq remontas,
nupirkti nauji bibliotekos
baldai).
Parengta darbo apmokej imo
tvarka (2019-08-26, jsak. Nr.
V-63), patvirtintas
pareigybiq s4raSas (20 I 9-09-
l6 isak. Nr. P-56), mokytojq
kriivio sandara ir darbo
grafikai (20 1 9-09-1 6 isak.
Nr. P57-P94), aptarti parei-
gybiq apra5ymai, darbo
tvarkos taisykles, darbas
namuose. Darbuotojai
pasiraSytinai supaZindinti su

apmokejimo sistema.
Finansiniai i5tekliai
naudojami pagal s4mat4:
netrfiko nei SB, nei MK le5q.
Vidaus darbo kontrole
vertinama gerai.

UZduotys, neivykdvtos ar ivykdytos i5 da ies d6l numatytu riziku (iei tohiu buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1. Lauko aplinkq atnaujinimas
Nei5gristi trinkelemis likg lauko takai, nes pasikeitus
Savivaldybes finansiniams prioritetams leSos Siems
darbams nebuvo skirtos. Tadiau pilnai atnaujintas IC ir 6
mokomosios klases (pakeista grindg danga).

i buvo atlikta dom sta veiklos rezultatams

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3.1. Ugdymo proceso modernizavimas,

isigyjant 3 interaktyviuosius SMART
ekranus

Mokyoj ams sudarytos s4lygos d i rbti interaktyviai,
moderniai jvairinant ugdymo procesE, itraukiant ir
motyvuojant mokinius, siekiant geresniq ugdymosi
rezultatq.

3. uiduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos

.,



3.2. [gyvendintas respublikinis p.ojektas
,,Mokykla - Europos parlamento

Suorganizuota l7 renginiq 1Er@
teminiai ES), kuriuose dalyvavo vir5 1000 mokiniq.

ambasadord". Pravestos 49 integruotos dalykq ir ES, Ep pamokoi
(biologija, matematika, geografi.ja, anglq kalba, istorija,
etika). I5 87 MEPA projekto dalyviq .sa.e 2l
vietoje. 

-10 
mokiniq ir 2 mokytojai laimdjo ketiong iEuroscola dienas Strasbiire. Ugdomos mokiniq

pilietiSkumo, bendrosios kompetencijos, pletojamas
intesruotas rrsdvmes

4. Pakoreguotq 2019 metq veiklos uZduoiiq nebuvo

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

5. Pas

Direktore
(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

kurias tobulinti

(paraSas)
Ilmante Bagdone
(vardas ir pavarde)

2020-0t-20
(data)

rezu kdant uZduotis rfinim

UZduodiq ivykdymo apra5ymas PaZymimas at
langel

tinkamas
SJ.l. uzouotys lvyKdytos tr vtrstlo kai kuriuos sutaffrrs vertinimo rndiLr Labai serai X

5.2. u Lduotys i5 esmes jvykdytos pagal sutartus vertinimo,nJlt. t i,r. Gera tr
).J. lvyKoytos tlK kar kunos uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklirrs Patenkinama !
r.4' uzouorys nelvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinama tr

6.1.


