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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Gimnazijos 2018-2020 metu strateginio plano ir 2018 metq veikos plano iglvendinimo kryptys, syariausi

rezultatai bei rodikliai

l.

Gimnazijos 2018-2020 metq strateginio plano
kryptys

ir

2018 metq veikos plano igyvendinimo

Veiklos kokybes vertinimo 2018-2020 metq

2018 metq veiklos

sritis
1 1. Ugdymo rezultatar.

tikslai

l.2.Ugdymo

strateginio
plano tikslai
PaZistant mokiniq prigimtines
galias, patirtf
gebejimus,
skatinti jq asmening tigti.

ir

plano

Mokymosi

rezttltaty,

gimnazijos

llkesdius

atitinkandiq mokiniq ir
pasiekimas.

kokybes

uZtikrinimo sistema

Sukurti tvariE mokinio ir Mokiniq
gimnazijos pasiekimq motyvacijos
paZangos vertinimo ir susitarimq

mokymosi
skatinimas,
kulturos

uZtikrinimo sistema.
1.3.Ugdymo(si) aplinkos

iswendinimas.
atvir4, Gimnazijos bendruomenes
gimnazijos nariq lyderystes, savivaldos
bendruomends nariq institucij q veiklos skatinimas.
bendradarbiavimu ugdymosi

Sukurti saugi4,

pagrist4
aplir/rra.

2.

Gimnazijos veiklos 2018 metais svariausi rezultatai bei rodikliai.

2.l.Ugdymo rezultatu.
Valstybiniai egzarninai i5lai$ti 98 proc. , i5laikymo vidurkis 50 balq Daugiausia
ivertinimq, atitinkandiq auk5tesni ir pagrindini pasiekimq lygi, mokiniai gavo i5 anglq kalbos
valstybinio brandos egzarnino - 100 proc., i5 kuriq 25 proc. atitinka auk5tesnio lygio pasiekimus.
Lietuviq kalbos ir literaturos brandos egzamino rczultatai: 86 proc. mokiniq pasiekimq atitinka
aukStesni ir pagrindini pasiekimq lygi. Pana5[s istorijos ir biologijos brandos egzanin4rezultatai
- daugiau negu puses mokiniq pasiekimai atitinka pagrindini lygi. Salies vidurkf vir5ija lietuviq
kalbos ir literatdros (58,7 vidutinis balas) bei anglq kalbos (69,5 vidutinis balas) brandos
egzaminq rezultatu. Lyginant valstybiniq brandos egzarnint4 rezultatus su metiniais ivertinimais
darytina i5vada, kad yra derme tarp brandos egzaminq ivertinimo ir metiniq rezultatq.
Lietuviq kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinimo rezriltatai auk5tesni uZ
matematiko s rezultatus.

ISanalizavus NMPP rezultatus nustatyta, kad daugumos 2, 4, 6 ir 8 klasiq mokiniq
pasiekimai yra pagrindinio pasiekimq lygmens, o kai kurie gimnazijos mokiniq pasiekimai
dalnai yra geresni uZ kitq Salies mokyklq. 2 klases mokiniq ra5ymo (teksto ktrimo) rezultatai,4

klases ir 6 klases visq patikrinimq rezultatai, S klases mokiniq matematikos, skaityrno, ra5ymo ir
gamtos mokslq rczultatu auk5tesni uZ Salies vidurki, Zemesni socialiniq mokslq patikrinimo
rczultatai.
Neformalusis Svietimas turi savas tradicijas. Aktyvesnds veiklos - sportind, muzikine,
menind, sveikatingumo, pilietine ( pradejo veikti Jaunqlq Sauliq klubas). Neformalusis vaikq
Svietimas tenkina mokiniq saviugdos ir saviraiSkos poreikius, dera su gimnazijos veiklos
uZdaviniais, vertybemis, tradicijomis, kontekstu. Neformaliojo Svietimo uZsiemimus lanko 67
proc. gimnazijos mokiniq. Dalis mokiniq ( 12 proc.) lanko kitas neformaliojo Svietimo teikejq
vykdomas programas. Mokiniai aktyviai dalyvauja ivairiuose rajone organizuojamuose
olimpiadose, konkursuose, varZybose ir pasiekia gery rezultafi4,tarnpaprizininkais ar nugaletojais
(18 olimpiadq, konkursq, varZybq Salies ir rajono etapuose), svariausi i5 jq : Konstitucijos
egzamino, Istorijos olimpiados rajono etapo nugaletojai, Nacionalinio diktanto finalininkai,
Kvadrato varLybq Salies finalinio etapo prizininkai. 2018 m. gimnazijoje vykdytas projektas
,,Dovana Lietuvai" - visos klases skyre sumanltus renginius ir veiklas Lietuvos Simtmediui
pamineti. Mokiniq sekmes skelbiamos gimnazij os interneto tinklalapyj e.
2.2. Mokymosi motyva cija ir susitarimq kult0ros pletote.
Pavyko pasiekti, kad 96 procentai mokiniq mokslo metq pradZioje nusistato mokymosi
l[kesdius, o pasibaigus pusmediams analizuoja llkesdiq atitikim4 mokymosi rezultatams, numato
savo tobulintinas sritis. Sukurta gimnazqos pasiekimq, paZangos bei pridetines vertes fiksavimo,
analizavimo ir vertinimo sistema. Pildomos mokiniq individualios paZangos stebejimo lenteles,
kuriq rezultatai analinrojami Vaiko geroves komisijoje.
Gimnazijoje vykdyti tyrimu, kuriuose buvo analizuoti tokie aspektai: mokinio emocinis ir
fizinis saugumas gimnazijoje; objektyvus mokinio pasiekimq vertinimas; veiklos, skatinandios
glaudq mokytojo ir mokinio bendradarbiavim4; mokiniq gebejimas mokytis savaranki5kai. Po
Srimq aptartos i5vados. Mokytojai gabiems mokiniams skiria papildomq, kurybiniq uZduodiq,
rekomenduoja papildom4 literat[r4 ir kitus mokymosi Saltinius. Specialiqjq poreikiq mokiniams
skiria konkretesnes, atitinkandias jq individualius gebejimus, uZduotis. Stengiamasi efektyviai
naudoti paskatinimus ir padr4sinimus, stiprinti mokiniq pasitikejimq savo jegomis. I5ai5kejo, kad
dauguma mokiniq (76 proc.) mokosi savaranki5kai, geba naudotis ivairiais informacijos Saltiniais:
kompiuteriu, internetu, spauda, vuzdine medLiaga, uZra5ais.
Gimnazijoje organizuotas klasiq kompetencijq turny,ras pagal paZangumo ir pamokq
lankomumo kriterijus, pasira5ytos ir igyvendinamos bendradarbiavimo sutartys su Aleksandro
Stulginskio ir Kauno technologij os universitetais.
Gimnazijos Pagalbos mokiniui komisijos veikloje siekiama i5siai5kinti, kaip laikomasi
bendry susitarimq, kokios pagalbos reikia konkrediam mokiniui. Komisijoje buvo kalbetasi su
mokiniais, daliai i5 jq sudaryti individuahls ugdymo planai, dometasi jr+ palarrga. Klasiq
kompetencijq turnyro nugaletojams ir didZiausi4 individualiq paZang4 padariusiems mokiniams
fteiktos padekos ir prizai.
2.3. Gimnazijos bendruomenes nariq lyderystes ir savivaldos institucijq veiklos
skatinimas.
Gimnazijoje aktyviai veikia Mokiniq taryba, kuri yra gimnazijos savivaldos dalis ir turi
teisE priimti mokiniq bendruomenei reikSmingus sprendimus, sprgsti aktualius klausimus,
organizuoti mokiniq veikl4 gimnazijoje. Mokiniq savivald4 sudaro aktyvus ir klrybingi klasiq
atstovai, kurie atstovauja mokiniq interesus, kuria jaukiq gimnazijos aplink4, skatina ir ugdo
pilieti5kumq. Gimnazijos mokiniq taryba Kedainiq rajono savivaldybes bendrojo ugdymo
mokyklq mokiniq savivaldos institucijq konkurso ,,Savivalda - MES" aktyvi dalyve.
Gimnazijoje vykdyti projektai ,, Auginkime vieni kitus", kartu su organizacija,,Trinus" - ,,Klasds
palydejimas", organizuotas mokiniq savivaldos forumas. Aktyviai veike Gimnazijos ir Mokyojq
tarybos, kurios svarstd ir pritare gimnazijos 2018-2020 metq strateginiam ir metiniams veiklos
lanams,
o kitus aktualius gimnazijos veiklos klausimus.

II

METU vErKLos

SKYRIUS

ai:tuorys,

REZULTATAI IR RoDTKLIAT

1. Pagrindiniai pradiusiu metu veiklos 'ezultatai
Metq uZduotys (toliau
uZduotys)

-

1.1.Perkelti gimnazijos
pradines klases i5 avarines
b[kles pastato adresu
Ariogalos g. 4, Josvainiq
mstl. i
renovuot4
gimnazijos pastat4 adresu
Ariogalos g. 19, Josvainiq
mstl.

Siektini rezultatai

Siekiama

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

Pasiekti r ezultatai ir

jq

rodikliai

Pradiniq klasiq mokiniai Pradines klases perkeltos i
saugesnes ir mokosi renovuotose renovuot4 gimnazijos
kokybiSkesnes
klas6se, sudarytos pastat4, klases pritaikytos
mokymosi s4lygas geresnds s4lygos mokiniq pradiniq klasiq mokiniams,
pradiniq klasiq ugdymuisi, sveikai lrengtas pagalbos mokiniui
mokiniams.
gyvensenai ir sportui.
specialistq kabinetas,
atskiras iejimas, rtibine,
aikStele judriosioms
pertraukoms. Mokymosi
s4lygos pradiniq klasiq
mokiniams tapo saugesnes
ir kokybiSkesnes.
sukurti

l.2.Apibendrinti mokytojq Mokslo
metq Mokytojai metodinese Remdamiesi
praeJusltl
meting veiklq metodinese pabaigoje mokyojai grupese ir Mokytojq mokslo metq gimnazijos
grupese ir Mokyojq pristatlrtq
ir taryboje pristato metines veiklos prioritetais, visi
taryboje.
apibendrintq veikl4 veiklos fsivertinimo mokyojai isivertinimo

praejusiais mokslo anketas. Apibendrintos anketose aptare savo veiklos
metais, teiktq i5vados ir pasifllymai sekmes ir tobulintinas sritis.
pasiulymus veiklos panaudojami gimnazijos Mokytojq taryboje 5
kokybei.

veiklos kokybei.

gruplrl
apibendrino
mokytojq tobulintinas sritis,
ivardino kompetencijas,
kurias mokytojai noretq
tobulinti ar igyti.
Pasiulyrnai buvo pateikti
gimnazijos 2018 metq
veiklos plano monitoringo ir
2019 metq gimnazijos
veiklos plano projekto
rengimo darbo grupei, kuri,
remdamasi
pateikta
informacija, numatd veiklos
tikslus ir uZdavinius 2019
metq gimnazijos veiklos
metodinirl

pirmininkai

plane.

l.3.Skatinti mokiniq
mokymosi paZang4.

Siekiama

skatinti

mokiniq mokymosi

Daugiau

nei 70

proc.
2017-2018
metais pasieke

mokiniq

pfrangq, aptariamos mokslo
mokiniq mokyrnosi mokymosi paZangos
paZangos skatinimo lyginant su 2016-2017
problemos ir mokslo metais.

Gimnazijoje susitarta del
mokiniq mokymosi llkesdiq
ir sekmes kriterijq,
teikiamas griZtamasis ry5ys,
kuris stiprina mokiniq
mokymosi motyvaciia,

4

galimybes.

skatina prisiimti atsakomybg

uZ mokymosi rezultatus.
Tai motyvavo mokinius

siekti asmeninds paZangos.
Lyginant
2016-2017
mokslo metais, 2017-2018
mokslo metais 87 proc.
mokiniq pasieke mokymosi

su

paZangos.
.l

UZduotys, neivykdytos ar fiykdytos i5 dalies d6l numatytq rizikq (nebuvo).

3.

Uitd

kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet iwkd

ar ver

UZduotys / veiklos
3.1.{diegti mokytojq etatinio darbo uZmokesdio sistemos
modeli.

Poveikis Svietimo istaigos veiklai
Vadovaujantis reglamentuojandiais teises
aktais, gimnazijoje idiegtas mokytojq
etatinio darbo uZmokesdio modelis, parengti
mokytojq pareigybiq apra5ymai, papildyta
gimnaziios darbo apmokeiimo sistema.

4. Pakoreguotos pra6jusiq metq veiklos uZduotys

ir rezultatai (nebuvo).

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR
KOMPETENCI4] TOBULINIMAS
rezulta

5.

nt uZduotis isivertinimas

UZduodiq ivykdymo apraSymas

PaZyrnimas atitinkamas

ivykdyos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
5.2.ULdaotys i5 esmes ivykdytos pagal sutarlus vertinimo rodiklius
5.3. frykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.

1

. UZduotys

6. Kom

kurias nor6

langelis
Labai gerai E
Gerai E
Patenk namai

n

Nepatenk namai

E

tobulinti

6.1,.

6.2. Dalwavimas Salies ir tarptautiniuose
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