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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Gimnazijos 2018-2020 metg strateginio plano ir 2019 metg veikos plano lgyvendinimo kryptys, svariausi
rezultatai bei rodikliai

1. Gimnazijos 2018-2020 metq strateginio plano ir 2019 metq veikos plano iglvendinimo krlptys

Veiklos kokybes vertinimo sritis 2018-2020 metq strateginio
plano tikslai

2019 metq veiklos plano tikslai

l.l.Ugdymo kokybes
uZtikrinimo sistema.

Sukurti frari4 mokinio ir
gimnazijos pasiekimq paZangos
vertinimo ir uZtikrinimo sistema.

Mokiniq mokymosi motyvacijos
skatinimas, susitarimq kulturos
iswendinimas.

1 .2. Ugdym o rez;trJtatai. PaZistant mokiniq prigimtines
galias, patirti ir gebejimus,
skatinti jq asmening [gti.

Sqlygq padedandiq mokiniams
sekmingai mokytis, tobulinimas
ir igyvendinimas.

l.3.Gimnazijos bendruomene ir
ugdymo(si) aplinkos.

Sukurti saugi4, afrir4, pagrist4
gimnazijos bendruomenes nariq
bendradarbiavimu ugdymosi
aplinka.

Saugios ir inova[vios
gimnazijos bendruomenes
modelio klrimas, sveikos
g\.vensenos nuostatu ugdymas.

2. Gimnazijos veiklos 2019 metais rezultatai beirodikliai.

2. l.Ugdymo kokybes uZtikrinimo sistema.

Gimnazijos strategines veiklos orientavimas i kokybiSk4 asmenybes augimo proceso organizavim4, j
pok),ti orientuotos organizacijos kult[ros k[rim4 bei ugdymo proceso organizavim4 siekiant integruoti
problernq sprendimu grindZiamo ugdymo nuostatas, nuleme tai, kad, nepaisant didejandios konkurencijos
Svietimo rinkoje, demografiniq iSSiikiq, mokiniq skaidius gimnazijoje beveik nesikeidia.
Mokslo metai Mokiniq skaiiius

1-4 kl. 5-8 kl. lG-4G kl. Pernaravos Skaistgiriq IS viso
sk. sk.

2018-2019 88 97 97 29 6 316

Gimnazijoje ig5rvendinta mokiniq skatinimo ir drausminimo tvarka kortelemis. Mokiniams,
susiduriantiems su elgesio ir mokymosi problemomis, padeda Pagalbos mokiniui grupe, Mokiniq taryba.
Gimnazijoje pasiteisino Pagalbos mokiniui komisiios veikla, kurioje siekiama i5siai5kinti, kaip laikomasi
bendry susitarimq, kokios pagalbos reikia konkrediam mokiniui. Komisijoje buvo'kalbetasi su 34 mokiniais,
daliai i5 jq sudaryti individualiis ugdymo planai, dometasi jq, paianga. DidZiausi4 individuali4 paiang4
padariusiems mokiniams iteikiamos padekos. Sekmingai ryko kompetencijq turnyras, kuriame i5rinktos dvi
klases ios tarp 5-8 ir 1G-3G klasi



Gimnazijos bendruomene akt)Triai dalyvavo diskusijose ir veiklose gerinant ugdymo(si) kokybg. Visi
pedagogai tobulino Zinias ir atliko praktines uZduotis apie individualq mokinio paZangos planavim4, mokinio
isivertinimo organizavim4 pamokoje. Apklausos rezriltatt4 duomenimis turimas ir igtrtas Linias, ig[dZius savo
darbe taiko 85 proc. mokytojq. Iki 60 proc. mokiniq geba valdyti savo mokym4si ir paZang4, mokytojai
daugiau laiko skiria paai5kinimams, patarimams. Mokiniq apklausose iSry5kejo mokytojq vertinimo ir
isivertinimo organizavimo nuoseklumo problemos, kurios tnrkdo teisingai identifikuoti mokiniq mokymosi
paZinimo galimybes.

Mokytojai k6le kvalifikacij4 kursuose ir seminaruose, analizuoti tarptautiniq qnimq PISA, TIMS,
brando s e gzaminq r entltatal

2.2. U gdymo rezultatai.

Nuolat tobulinama gimnazijos gabiq vaikq ugdymo sistema, i5bandoma kolegialaus griZtamojo ry$io
metodika, individualaus ugdymo plano sudarymo, ugdymo turinio planavimo, prevenciniq ir kitq programq
integravimo, neformalaus Svietimo organizavimo, socialines-pilietines veiklos igyvendinimas. Sistemingai
rykdomas mokiniq individualios paZangos stebejimas ir analizd, metodinese grupese aptariami pasiiilymai
del paZangos tobulinimo. Atliekama pamokq kokybes, NMPP testq, patikrinimq, egzaminq analize.

Visi 4G klases mokiniai i5laike VBE. Vidutinis balas -36 - tai pagrindinis lygis. (Mokiniq, laikiusiqjq
egzaminus, dalykq vidurkis - 6,2).PUPP pasiekimai: lietuviq kalbos ir literatiiros - 5,1 1 balo (rajono - 6,2),
matematikos - 4,78 balo (rajono - 4,87).

Pavyko pasiekti, kad 96 procentai mokiniq mokslo metq pradZioje nusistato mokymosi liikesdius, o
pasibaigus pusmediams analizuoja l0kesdiq atitikim4 mokymosi rezultatams, numato savo tobulintinas sritis.

Dalyvauta Nacionaliniame 2, 4, 6, 8 klasiq mokiniq pasiekimq patikrinime. Mokiniq pasiekimai 84
proc. atitiko mokiniq liikesdius:

4 klas6
iSka

2 klas6
VidutiniSkai surinktu tar dalis
Dalykas Gimnaziia Salis
Matematika 76.4 77,6
Skaitymas 79 82,r
RaSymas (teksto kiir.) 64.7 74,5
Ra5ymas (kalbos paZin.) 79,g 79,1

6 klase
Vidutini5kai surinktu ta5ku dalis
Dalykas Gimnaziia Salis
Matematika 61 42
Skaitymas 68 5l
RaSymas 70 42

Dalykas Gimnaziia Salis
Matematika 61,1 62
Skaitymas 7t 56
RaSymas 79 57
Pasaulio paZinimo 66 49

8 klase

Dalykas Gimnaziia Salis
Matematika 464 503
Gamtos mokslq 505 502

Auk5tesni uZ Salies vidurki antros klases ra5ymo, ketvirtos klases skaitymo, ra5ymo, pasaulio
paZinimo, Se5tos klases matematikos, skaitymo, ra5ymo ir a5tuntos klases gamtos mokslq pasiekimai.

Gimnazistai puikiq laimejimq pasieke konkursuose, olimpiadose, sporto varZybose: Konstitucijos
egzamino kflrybiniame konkurse ,,Mano namai- Laisva Lietuva!", Nacionaliniame diktanto konkurse,
Lietuvos mokiniq 52-oji biologijos olimpiadoje, Lietuvos moksleiviq lietuviq kalbos ir literaturos,
technologijq olimpiadose, Lietuvos moksleiviq liaudies dailes konkurse ,,Sidabro vainikelis 2019".
Gimnazistai dalyvavo respublikiniuose muzikiniuose festivaliuose: ,;,,Atataria lamzdLiai",,,Ant smilgeles
krantelio", ,,Baltq raStai", ,,Piisk, vejuZi" ir tapo jq laureatais. Lietuvos mokyklq Zaidyniq kaimo vietoviq
mokyklq mergaidiq ir berniukq kvadrato, Lietuvos mokyklq Zaidyniq lengvosios atletikos keturkoves,
3 X3 krepiinioir kitose varZybose.
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2.3 Gimnazijos bendruomene ir ugdymo(si) aplinkos .

Gimnazijos bendruomene - besimokanti organizacija. J4 apibiidina Sie bruolai: mokymasis su kitais ir
i5 kitq (bendruomenes mokymasis - dirbant su kolegomis, dalijantis patirtimi, atradimais ir sumanymais,

stebint kolegq pamokas, drauge studijuojant lvairius Saltinius, mokantis i5 mokiniq); sutelktumas (mokytojq

ir kito personalo telkimasis i pasidalijusias pareigomis, vienos kitoms padedandias ir bendry profesiniq tikslq

siekiandias $upes); refleksyvumas (gimnazijos bendruomenes diskusijos, veiklos apm4stymas, isivertinimas,
jais pagristi suiitarimai d6l ateities ir planavimas); mokymosi ir asmeninio tobulejimo skatinimas (personalo

tobulinimosi paskatos ir jo organizavimo sistema); organizac1os atvirumas (partnerystes, bendri projektai,

absolventq pasitelkimas, tinkliniai rySiai ir kt.).
Lyderyste ir vadyba yra lgalinandios. Joms bfldinga: dialogo ir susitarimq kult[ra, pa(si)dalyta

lyderyste, veiksmingas administravimas, k[rybi5kumas ir valia veikti. Gimnazijoje skatinama aktyvi
savivalda.

Gimnazijoje ikurtas Tevq klubas, kuris generuoja naujas idejas mokymosi sekmei pasiekti: Mokinio
motyvacija + Kokybi5kas mokytojo ir tevq dialogas : Mokymosi sekme.

Gimnazijoje aktyviai veikia Mokiniq taryba, kuri yra gimnazijos savivaldos dalis ir turi teisg priimti
mokiniq bendruomenei reikimingus sprendimus, sprgsti aktualius klausimus, organizuoti mokiniq veikl4
gimnazijoje. Mokiniq savivald4 sudaro aktyrls ir kflrybingi klasiq atstovai, kurie atstovauja mokiniq

interesus, kuria jauki4 gimnazijos aplink4, skatina ir ugdo pilieti5kum4'
Gimnazijos socialinis kontekstas ipareigoja gimnazijos bendruomeng . stiprinti tarpusavio

bendradarbiavimo rySius, laiku ir kokybi5kai teikti socialing, pedagoging ir psichologing pagalb4, r[pintis
saugia mokymosi aplinka, uZtikrinti kokybi3kas, Siuolaiki5kas bei patrauklias formaliojo ugdymo ir
neformaliojo vaikq Svietimo paslaugas.

Gimnazijoje praturtintos pradiniq, gamtos mokslq klasirl, sporto ir sveikos gyvensenos edukacines

erdves. I5 proiektu sauta ir isislta mokymo priemoniu laboratoriniams darbams, inventoriaus.

II SKYRIUS
METV VEIKLOS UzOUOrvS, REZULTATAI rR RODTKLTAT

1. Pa diniai veiklos rezultatai

Metq uZduotys (toliau -
uZduotys)

Siektini reniltatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinama, ar
nustat5rtos uZduotys

iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1.1.Organizuoti edukacines
veiklas su socialiniais
parhreriais.

Siekiama organizuoti
edukacines veiklas su

Svietimo ir kulttros
istaigomis,
organizacijomis,

lmonemis, ugdyti
mokiniq patriotines
nuostatas ir karjeros
planavimo lgiidZius.

Organizuotos netradicines
edukacines veiklos, daugiau
nei 10 proc. ugdomosios
veiklos vyksta
netradicinese pamokose ir
patriotinio ugdymo
renginiuose.

Daugiau nei 80 proc. iG-4G

klasiq mokiniq dalyvavo

KTU, LSMU, VDU
renginiuose, daugiau nei 90

proc. mokiniq dallvavo
gimnazijos paZintiniuose,

pilietinio ugdymo,

kulturiniuose renginiuose.

Daugiau nei 40 proc. mokiniq

itraukti i projektines

tiriam4sias veiklas, stiprinti
mokiniq praktiniai gebejimai-

Gimnazistai dalyvavo

edukaciniuose renginiuose:

,,Poezijos vasarel6 2}lg*,
literatiiros pamokos B.Sruogos

muziejuje, kino dirbtuvese
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,,Ekrane ir
pasauliai",

Lietuvos

Salia- neatpaiinti
susitikimuose su

kariuomenes

lenktynininku B.atstovais,

Vanagu,

,,Ak[,vus
i Knygr+

renginius,

mokymuose
jaunimas'., iSvykoje

muges edukacinius

Kult[ros paso

edukaciniuose renginiuose

(LDK pilys, edukacinis

Zaidimas,,Paleisk m4stym4",
cirko edukacij a), prie5gaisriries

saugos pratybose, vaikq
vasaros poilsio ir uZimtumo

programoje ,,UZ jurq mariq"
Juodkranteje. Visi pradiniq
klasiq mokiniai dalyvavo
deBimtyje netradiciniq

edukaciniq veiklq rajono

istaigose ir imonese.
Gimnazijos mokiniai dalyvavo
akcijoje ,,Atmintis g)rva, nes

liudija" , Chory Sventeje

skirtoje Lietuvos
Nepriklausomybes atk0rimo
dienai pamineti, protq m[Syje

,,Lirrovai", skirtame Lietuvos

Valstybes atk[rimo dienai

pamineti, egzamine, skirtame

Lietuvos 15 metq narysteje

NATO organizacijoje,
edukaciniame f1yje
,,Partizantl takais".

1.2. Ugdyti mokiniq sveikos
gy/ensenos nuostatas.

Tgsiami mokiniq
sveikatingumo
projektai, puoselejami
sveikos g).vensenos

igiidZiai.

fglwendinama sveikat4
stiprinandiq mokyklq
programa,,Sveikame klne
sveika siela". Pasira5yta
bendradarbiavimo sutartis
su Lietuvos sporto
universitetu, tgsiamas
projektas,,AS noriu, galiu ir
turiu biiti sveikas'.. 90 proc.
mokiniq dalyvauja su
sveikatos ugdymo ir
narkotiniq medZiagq
vartojimo prevencija
susijusiose veiklose.

,,AS NORru, GALru IR
TURru BUTI SVEIKAS" - tAi
sveikatos stiprinimo programa,
kuria vadovauj asi gimnazija.
Gimnazijoje sukurtos
palankios s4lygos sveikatinimo
veiklai tgsti ir tobulinti. Nuo
2018 metq sveikatos ugdymas
tapo prioritetine ugdymo
dalimi: integruojamas i
mokomuosius dalykus, klasiq
vadovtl veikl4, neformaliojo
Svietimo programas ir
savivaldos veiklas. Jis apima
visas ugdymo pakopas:
prie5mokvklini" oradini.



pagrindini ir vidurini.
Organizuojami renginiai
pritailq/ti skirtingoms amZiaus

grupems, atsiZvelgiama i
mokiniq patirti. ,
{gyvendinant Svietimo ir
mokslo ministerijos patvirtint4
Sveikatos ugdymo bendr4i4
program4, gimnazija rykde
projekt4,,Sveikatiada". Vyko
renginiai: ,Nei dienos be

mank5tos!"; Be Aktive 2019;

,,Sveikatos Fiesta 2019.";

konkursai
sveikuoliai",

,,Sveikuoliq
,,ISgelbek

draug4", protq m[Siai apie
sveik4 gyvensen4, pokalbiai,
paskaitos su Kedainiq
visuomen6s sveikatos biuro,
organizacijos,,Balq ainiai"
specialistais ir lektoriais,
tradiciniu begimu pamineta
Tarptautine Zemes diena,
AIDS diena, igyvendinama
lvtiSkumo programa,
pasira5yta bendradarbiavimo
sutartis su LSMU.

1.3. Dalyvauti Salies

tarptautiniuose
edukaciniuose proj ektuose.

r Skatinamas mokiniq ir
molgrtojq dalyvavimas
Salies ir tarptautiniuose
edukaciniuose
projektuose,
pletojamas
bendradarbiavimas su
Latvijos Benes ir
Estijos Kadrinos
gimnazijomis.

Gimnazijoje skatinama
mokytojq ir mokiniq
lyderyste, dalyvavimas
Salies ir tarptautiniuose
edukaciniuose projektuose,
2019 metais dalyvauta
daugiau nei 3 projektuose.

Gimnazija organizavo
tarptautini projekt4,,BALTIC
AVENUE*, kuriame dalyvavo
Latvijos Benes ir Estijos
Kadrinos mokyklq atstovai.
Gimnazijos
dalyvavo

pedagogai
Erasmus*

projektuose ,,Kiirybi5kumo
ugdymas ir asmenybes iigtis"
Ispanijoje ir Turkijoje.
Gimnazijos pedagogai ir
mokiniai dalyvavo Vengrijos
mokyklq sporto federacijos
Erasmus* projekte,,Europos
mokyklq sporto diena- drauge

li, sveik4 gyvensen4",

Lietuvos
Svietimo

neformaliojo
centro

koordinuojamose'aktyvaus
veiksmo dienose Lenkijoje,
folkloro festivalyje
Bulsariioie.

2. lJiduotys, nefiykdytos ar irykdytos i5 dalies d6l numatytq rizikq (nebuvo).



3. UZduoEs ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet iwkd
UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3.1. Siekiant gerinti gimnazijos mokiniq tarybos veiklos
s4lygas, atnaujintas mokiniq tarybos kabinetas, modernizuota
gimnazij os radij o sistema.

Mokiniai turi galimybg bendrauti, tartis ir
planuoti veiklas, igyvendinti savo
iniciatyvas.

4. Pakoreguotos pradjusiq metq veiklos uZduotys ir rezultatai (nebuvo).

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU YYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

5. rezul kdant uZduotis isivertinimas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

laneelis
5.1. UZduotys ivykdyos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai n
5.2.Ulduotys i5 esmes irykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai M
5.3. {rykdytos tik kai kurios uZduofs pagal sutarlus vertinimo rodiklius Patenkinamai n
5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

6.1. Juridines tencii

Kedainiq r. Josvainiq gimnazijos
direktorius Ramlnas Zigmantavidius 2020-01-20


