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K[laipeda

ISKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METIN10 VEIKLOS PLANO IGYVENDINIIⅦ AS

Klaipedos EduardO BalsiO mcnu gimnazijos 2017… 2020m.Strtteginiame pland num漬メi

3 vciklos prioritetai: 1. Kiekvicno l■ okinio ugdyn■OSi Seklllё ; 2. Visapusiζkos kirybingos

asinenybes raigka;2.GabiЧ  ir talentingЧ  vaikЧ paieSka.IもSikelti 2 strttcginiai tiksl激:"Utttikrinti

kiekvicno mokinio galimyb9 ptti■ i sekl■9 ir skttinti siekti aukttiausiЧ  asmeniniЧ  rczultatЧ ``ir

"Tapti gabi■
menui vaikЧ  ccntru Vakarll Lietuv● c“ .

2017-2020 me“ gimna」jOs strategids plttaS ig CSmes igyvendidas.UZtikrinant

kickvicn。 1.。kinio galilnyb9 patirti sekrnQ ir skatinant siekti aukζ ёiausiЧ asincniniЧ rezultatll,kai

kuric rOdikliai pasiekti gcresni ncgu buvO planuota.2 proccntais padaugao lnokiniЧ , kuric

aukこtesniuau pasiekim■ lygiu iこ laike valsサbinius brandos egzaminuS,Sumaを10 1 pamOka
viddiniζkai pcr mokslo metuS bC ptteiSinamos pricЙ asties pralcis旬 l mOkiniuitCnkanё iЧ pamokЧ

skaiこ ius.Tatiau 5 procemais sumaを ao5-8 irI― IV gimnazlos klasれ mokiniЧ  dalis,tcigianёiЧ,kad

namЧ darbЧ klivis yra optimalus.Ne2iirint i tai,kad ugdymo procesas ilgQ laika vyko nuotoliniu
bidu,laureatЧ ,prizininl(Ч,dip101mantu skaiё ius padidlo 5 1nokiniais.TevЧ ,im.okinill patcnkintll

mOkyk10s veikla dalis taip ptt padidlo 4 proccntais.

uをtikrinant antrtti ginlnaz」 Os strttcgini tiksll,2,2 proccnto padidao iも kitu savivaldybiЧ

i gimnaz巧 l mOkメis atvykusiЧ mOkiniЧ  dalis.40 mokiniЧ daugiau dalyvavo bcndruosc prackuosc

ir rcnginiuosc su kitonlis inokyklo■ lis. 10 1nokiniЧ daugiau dalyvavo tariptautiniuosc rcnginiuosc

ir pracktuOsc.Taё iau del ivcstO k"antino 30 vicnetu suma乏 lo koncc■■,pttodu,surenttЧ
Klaipedos miesto ir vakarЧ Lictuvos mokyklosc,darttcliuose Skaiこ iuS.Mokメ可Ч,VCdusi■ a"iras

pamokas,scminarus,konsultac」 as ska面us padid10,augiau nei trig昴 ai― nuo ll iki 35.30

proccntll daugiau leも Ч buvO skirta edukacini■ aplinkЧ  tvarkynlui,nlodernizavilnui.

Gimnaz尋●e ugdomi496 mokiniai:pradinio ugdymo kartu sumuzikosir/鉗 dailes ugdymu

- 164n■okiniai,pagrindinio ugdynlo kartu Su nluZikOS ir/ar dai10S ugdynlu-258 nlokiniai ir

viduriniO ugdyn10 kartu su inuzikOs ir dailes ugdynlu - 74 FnOkiniai. SufOrinuOti 24 klasiЧ

komplektai.Dirba 134 aukも tos kvali■ kaclos pcdagoginiai darbuOtaai:5 1nOkytaai ckspc■ ai,46

mOkメaai metodinink激 ,46 vyresnigi mokメ可ai,35 mOkメ 可ai,2 bendrabuё io vyrcsnicji

auklCtaai.Gimmaz可 衝c yra bendr● O ugdyl■0,muzikOs ir dailos skyriai,kurieins vadovauり a3
dirckoriaus pavaduotojai ugdymui ir l direkoriaus pavaduotaas ikio reikalams.Ⅳ lokiniams

protsionaliai teikiama socialinio pedagOgO, pSiCh010gO, Slaugyt● 0, ViSuOmenes svcikttOs

spccialisto pagalba.Pagalbl l・ OkiniamS,ju tevalns tcikia ir aktyviai vcikianti Vaiko geroves

komis」 a.Gimnaz」 a turi bcndrabdi,kuriamc giais mOks10 metais gyvena 125 mokinial iも

Klaipedos apskrities ir kitt Lietuvos miestЧ .D雛 26 mOkiniai i mOkykll atvyksta ig Klaipedos

raono,ir tai sud雛 o30%nuo visu bcsimokanё iЧ moki」■・
Abituricntaコns 2020 nl. laikant valstybinius brandos egzalninus, aukも ёiausi■ 100 balЧ

ive■inimu gautaも eSi.Abituricntu gauti VBE"e■ inimЧ vidurkiai:lietuvi■ k,ir litCraturOS-51,2,

anglЧ kalbos-84,4,geograttos-73,5,igЮ rlos-57,3,rusЧ k._100,mttcmttikos-22,1.
Mttcmttikos VBE neぶ laike 4 ig 12 1aikiusi嘲 Ч abiturie■Ч.Taこiau palyginus 2019 m.ir 2020 m.

brandos vertinim vidurki Siais metais s mokom
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yra aukStesni. Mokyklinio menq (dailes) baigiamojo egzamino vidurkis yra9, muzikologijos 8,5.

Gana Zenkliai sumaZejo menines krypties studijas pasirinkusiq abiturientq dalis - ntn 67,2o/o 2019

m. iki 32 o/o 2020 m.
Gimnazijos mokytojams sudarytos s4lygos kelti savo kvalifikacij q. 79% mokytojq,

darbuotojq kvalifikacij4 kele ivairiuose seminaruose, kursuose. Mokl'tojai, sugriZE i5 kvalifikacijos

kelimo renginiq, dalinosi naujovemis su kolegomis. Pasidalydami gerqia patirtimi gimnazijos

pedagogai organizavo autorinius seminarus, meistri5kumo kursus, atviras pamokas regiono bei

gimnazijos mokytojams. Mokyojq, vedusiq atviras pamokas, seminarus, konsultacijas skaidius -
SZ. ptediant mokytojq, Svietimo pagalbos specialistq, administracijos kompetencijas, vyko

seminarai gimnazijoje: ,,Mokiniq asmenines paZangos stebejimas, vertinimas, fiksavimas",

,,Saugios aplinkos mokykloje kiirimas", SaviZudybiq prevencija", ,,Streso valdymas", ,,Kflrybines
pamokq interpretacijos", ,,lJgdymas virtualioje erdveje, iSS[kiai ir galimybes", ,,Klases valdymo

stiliai".
Gimnazija 2019-2020 m. vykde projektus: Mokykla - Europos parlamento ambasadore,

Klaipeda - Europos jaunimo sostine 2021 (bendradarbiaujant su Jflry muziejumi), Valstybiniq ir
nevalstybiniq mokyklq pastatq ir mokymosi aplinkos modernizavimas (350 000 Eur.), Kultiiriniai
mainai, pagarba ir bendradarbiavimas - Erazmus+ (25 351 Eur.), Inovatyviq metodq taikymas

mokymo procese dirbant su specialiqjq poreikiq mokiniais - Erazmusf (12 072 Eur.).

Gimnazijos veikla planuojama ir tobulinama atsiZvelgiant i veiklos kokybes isivertinimo
rezultatus. fsivertinimas gimnazijoje atliekamas kiekvienais metais IQES online biidu. Pladiojo

isivertinimo, atlikto 2020-01-05 rezultatai: 5 aukSdiausios vertes: Ugdymo(-si) tikslai - 3,5;

Asmenybes tapsmas - 3,5 ; Mokyklos pasiekimai ir paLanga - 3,4; Aplinkr+ bendraklra - 3,4;

Ugdymas mokyklos gyvenimu - 3,4. 5 Zemiausios vertes: Mokymasis ne mokykloje - 2,9;

Mokymasis virtualioje aplinkoje - 2,9; Mokiniq isivertinimas - 3,0; Mokyklos tinklaveika - 3,0;

Lyderyste - 3,2.
Atlikus gilesng pasirinktos 3.2. temos,,Mokymasis be sienq" ir jos rodikliq,, Mokymasis

ne mokykloja", ,, Mokymasis virtualioje aplinkoje" analizE, nustatyta, kad mokytojq apklausos

,,Mokymasis be sienq" bendras vertinimas - 3.2 (atitinka III lygi), mokiniq apklausos ,,Nuotolinio
mokymo organizavimas gimnazijoje karantino metu" bendras reztltatas - 2.9 (atitinka III lygi),

tevq apklausos ,,Nuotolinio mokymo organizavimas gimnazijoje karantino metu" bendras

rezultatas - 3.1 (atitinka III lygi).
Gimnazijos veiklos kokybes isivertinimo srities ,,Ugdymo(si) aplinkos", temos

,,Moklnnasis be sienq'o bendras vertinimo rodiklis - 3.1 (atitinka III lygi).
Modernizuota ugdymo aplinka, pagerintas gimnazijos gerbflvis: suremontuota gimnazijos

ir bendrabudio laiptines, koridoriai, foje - 34 753 Eur., individualiq muzikos pamokq klases -
66 150 Eur., gimnaz4os kavine - 11 681 Eur., irengta lauko perimetro apsaugos kameros - 5 255

Eur., rankq dZiovintuvai - 2 651 Eur.(43vnt.), stogelis prie bendrabudio iejimo - 1 020 Eur.,

nupirkta kompiuterines mokymo priemones pradinukams - 260 Eur., 17 vnt. ne5iojamq

kompiuteri4-7 905 Eur., 51 vnt. Web kamerq - 1367 Eur.,9 vnt. CorelDrawprogram\-l529
Eur., muzikos prekiq (stovq, kedZiq, metronomq, natq pultq, strykq, Seikeris) - 2 589 Eur. 106 vnt.

antklodZiq, pagalviq bendrabudiui - 2 996 Eur.

II SI(YRIUS

lⅥ[ETu VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI

veiklos rezaltatai

Pasiekti reztltatai ir jq rodikliaiSiektini
rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar

Metq
uZduotys
(toliau -

uZduotys)

us
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nustatltos uZduotys

ivykdl.tos)
1.1.
Tobulinti
individualio
s mokiniq
paZangos

vertinimo,
stebesenos
ir pagalbos
teikimo
procesus.

Pagerejg
mokinitl
pasiekimai ir
paZanga,
ugdymas
planuojamas
ir
organizuojam
AS

sistemingai
stebint ir
vertinant
mokiniq
mokymosi
poreikius,
pasiekimus ir
paLanga,

1. 100 proc. mokyojq
analizavo ir stebejo
mokiniq asmeninE
paLang1.
2. Gimnazijos
administracija pagal
savo nustatl'tus
kokybes vertinimo
kriterijus ne maLiau
kaip du kartus per
mokslo metus atliko
mokytojq vykdomos
mokiniq asmeninds
paZangos stebesenos ir
analizes vertinim4, jo
rezultatus aptare su

mokytojais bei vaiko
geroves komisijoje.
3. Ne maLiau kaip 50

proc. mokiniq padare
individuali4 dalyking
palang4.
4. Ne maZiau kaip 60
proc. mokiniq,
kuriems teikta
mokymosi pagalba,
mokymosi pasiekimai
ir paLangapagerejo.
5. Gimnazijos
mokiniq bendras
mokymosi pasiekimq
vidurkis padidejo arba
nesumaZejo, lyginant
su 2019 metais.
6. NMPP
duomenimis,
mokyklos pridetines
vefles rodiklis visose
NMPP dalyvavusiose
klasese padidejo arba
liko toks pat.

1. Visi bendryjq dalykq mokyojai
stebejo ir analizavo mokiniq
asmening pai,ang1 dalyvaudami
kiekvien4 menesi vykstandiuose
tiksliniuose klasiq mokiniq
pasiekimq ir pal,angos aptarimuose.
Bendrojo ugdymo metodines
tarybos posedZio 2020-02-14 prot.
Nr. V15-2,2020-06-29 prot. Nr.
Y15-4;2020-08-28 prot. Nr. Vl5-
5.

2. Buvo aptariami I-ojo pusmedio,
metiniai rezultatai direkc iniuo se,

bendrojo ugdymo metodines
tarybos posedZiuos e 2020 -08-28
prot. Nr. V15-5, 2020-10-27 prot.
Nr. V15-7, Mokytojq tarybos
posedZiuose 2020-01-30 prot. Nr.
V6-1, 2020-06-30 prot. Nr. Y6 -2,

2020-08-31 prot. Nr. V6-3, VGK
posedZiuos e 2020-05-25 prot. Nr.
U2-5,2020-12-14 prot. Nr. U2-8.
3. 2019-2020 m.m. rezultatq
pokyis: I-ojo pusmedio - 29labai
gerai mokesi ir 4 buvo nepaZangls.
Metiniai rezriltatai - 50 labai gerai

mokesi ir visq mokiniq paZangumas

t00%.
4. 4 nepaLangiems mokiniams
buv o te iki am a p agalb a, r e zultatar
pagerejo ir jq metiniai ivertinimai
teigiami.
5. 2019-2020 mokslo metq
gimnazijos mokiniq bendras
pasiekimq vidurkis 8,47, 2018-
2019 m.m. vidurkis buvo 8,45
(padidejo 0,02).
6.2020 metais NMPP nebuvo
vykdomas del karantino.



4

r.2.
Tobulinti
duomenimis
gristos
vadybos
sistem4 ir
diegiant
Svietimo,
mokslo ir
sporto
ministro
patvirtint4
arbakitq
mokyklos
pasirinkt4
veiklos
kokybes

isivertinimo
modeli.

Mokyklos
bendruomene
je priimti
susitarimai
del mokyklos
veiklos
kokybes

isivertinimo
modelio, jis
pradetas
diegti.

1. Priimti sprendimai
koki veiklos kokybes

isivertinimo modeli
gimnazrla taikys,
modelio pasirinkimui
yra pritausi
gimnazijos taryba,
modelis paskelbtas
gimnazijos interneto
svetaineje (jo sandara,

vertinamos sritys,
vertinimo kriterijai).

2. Parengtas ir
patvirtintas gimnazij os

veiklos kokybes

isivertinimo modelio

igyvendinimo planas,
planui yra pritarusi
gimnazijos taryba, jis
paskelbtas gimnazijos
interneto svetaineje.

3. fgyvendinant
gimnazijos veiklos
kokybes isivertinimo
modeli, naudojant
IQUES online
interneto platform4 ir
joje pateiktus
instrumentus, atliktas
bent vienos modelyje
numatytos mokyklos
veiklos srities kokybes

isivertinimas, jo
rezultatai pristatyti
gimnazijos taryboje ir,
paskelbti interneto
svetaineje.

4. Naudojant IQUES
online interneto
platform4 vykdomoje
apklausoje apklausta
ne maLiau, kaip 80
proc. mokytojq,60
proc. mokiniq,60
proc. mokiniq tevq.

5. Nacionalinei
Svietimo agentlrai

1. Gimnazijos veiklos kokybes

isivertinimo metodika, (IV skyrius
- isivertinimo modelis) patvirtinta
direktoriaus 2016 m. birZelio 2 d.

isakymu Nr. V-49. Pritarta
Gimnazijos tarybos posedZio 2016
geguZes 26 d. protokoliniu
nutarimuNr. V4 -3. Modelis
paskelbtas gimnazij os interneto
svetaineje (o sandara, vertinamos
sritys, vertinimo kriterijai)
www.balsiogimnazija.lt - veikla -
tvarkos.
2. Veiklos kokybes isivertinimo
modelio igyvendinimo planas
parengtas ir pritarta Gimnazijos
tarybos 2019 m. rugsejo 27 d.
posedZio nutarimu Nr. V4-3. Planas
paskelbtas gimnazijos interneto
svetainej e www.balsiogimnaziia.lt -
veikla - tvarkos.
3. Veiklos kokybes isivertinimas
2019-2020 m.m. atliktas IQES
online sistemoje. Tirta 3 sritis

,,Ugdymo(si) aplinkos". Gilesnei
analizei pasirinkta tema ,,3.2.
Mokymasis be sienq". Rodikliai
,,3.2.1. Mokyrnasis ne mokykloje:
mokyklos teritorijos naudojimas
ugdymui; edukacines i5vykos"

,,3.2.2. Mokymasis virtualioje
aplinkoje: tikslingumas,

ivairiapusiSkumas'0.
IQES online sistemoje atlikta
mokltojq apklausa 3.2. tema

,,Mokymasis be sienq". Apklausos
pabaigos data 2020-06-22.
Veiklos kokybes isivertinimo
ataskaita, rezultatai, i5vados ir
rekomendacijos pristatl'tos
Mokl.tojq tarybos posedyje 2020-
06-30 protok. Nr. V6-2, paskelbtos
gimnazijos interneto svetaineje
www.balsiosimnaziia.lt - veikla -
planavimo dokumentai - 2021 mett4
veiklos programa pasiekimai
201912020 m.m.
4. Mokytojq apklausa 3.2. tema -
Mokymasis be sienq. Apklausos
pabaigos da''a 2A20 -06-22.
I5 viso pakviesta respondentq - 102
Pilnai atsaklti klausimynai -79.
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pateikta paLangos

ataskaita.

GriZusiq klausimynq kvota -77.5%.
I5 dalies atsakyti klausimynai - 7.

Atsakytq klausimynq (iskaitant i5

dalies atsakytus) skaidius -84.3'/..
Pladiojo isivertinimo anketa 

I

(mokytojai). Apklausos pabaigos 
I

data 2020-01-05. 
I

Per prieigos kod4 pakviesti 
I

respondenlai - 86. 
I

Pilnai atsakyti klausimynai - 80. 
]

GriZusiq klausimynq kvota - 93%.

IS dalies atsakyi klausimynai- 1.

Atsakyq klausimynq (iskaitant i5

dalies atsaky'tus) skaidius -94.20 .

T6vr1 apklausa ..Rezultatai:
mokyklos pasiekimai ir paLanga".

El. laiSku pakviesti respondentai -
479.
Pilnai atsakyti klausimynai - 210.
GriZusiq klausimpq kvota - 43.8%

I5 dalies atsakyti klausimynai - 68.

Atsakytq klausimynq (iskaitant i5

dalies atsakytus) skaidius - 58"h.
Mokiniq apklausa. ,,Rezultatai:
Mokyklos pasiekimai ir paLanga.
Per prieigos kod4 pakviesti
respondentai - 285.
Pilnai atsakyti klausimynai - 28I.
GrfZusiq klausimynq kvota - 98.6%
I5 dalies atsakyi klausimynai - 2.

Atsakytq klausimynq (iskaitant i5
dalies atsakytus) skaidius -99.30

5. Mokiniq apklausa NSA
Apklausos pabaigos data 2020-
01-14. Per prieigos kod4 pakviesti
respondentar - 170.
Pilnai atsakyti klausimynai - 167 .

GriZusiq klausimynq kvota - 98.2%
I5 dalies atsakyti klausimynai - 0.

Atsakytrl klausimynq (iskaitant i5
dalies atsakytus) skaidius -98.204
TOvq, globdjq apklausa NSA
Apklausos pabaigos data 2020-
0l-14. El. lai5ku pakviesti
respondentai - 262.
I5 viso pakviesta respondentq -262
Pilnai atsakyti klausimynai- T26.

GriZusiq klausimynq kvota - 48.1%
I5 dalies atsaklti klausimynai - 32.

Atsakltq klausimynq (iskaitant i5
dalies atsakytus) skaidius - 603yo
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1.3.

Organizuoti
veikl4,
skirt4
menams
gabiq vaikq
paie5kai ir
atpalinimui,
siekiant
nukreipti
juos
mokytis i
Klaipedos
Eduardo
Balsio menq
gimnazija
pagal
specializuot
o ugdymo
krypties
programas.

Sudarytos
geresnes

s4lygos
menams
gabiems
vaikams
rinktis jq
poreikius ir
interesus
atitinkanti
ugdym4(si)
pagal
specializuoto
ugdymo
krypties
programas.

1. Regione

lapskrityje) kartu su

neformaliojo vaikq
Svietimo mokyklomis
organizuoti ne maZiau
3 renginiai (projektai,
konkursai ir kt.), skirti
gabir4 menams vaikq
paieSkai, jq
atpaZinimui, gebejimq
atskleidimui.

2. Organtzuotos ne

maLiaukaip2
konsultacijos regiono
(apskrities)
neformaliojo Svietimo
mokyklq
pedagoginiams
darbuotojams del
neformaliojo Svietimo
mokyklq programq ir
specializuoto ugdymo
krypties programq
skirtumq maZinimo ir
mokiniq atrankos
reikalavimq pereinant
mokytis i5

neformaliojo Svietimo
mokyklq i
specializuoto ugdl,rno
krypties programas
vykdandias mokyklas.

3. Organizuoti ne

maLiaukaip2
kompetencijq
tobulinimo renginiai
regiono (apskrities)
neformaliojo Svietimo
mokyklq irlar
specializuoto ugdymo
krypties programas
vykdandiq mokyklq
pedagoginiams
darbuotojams.

1。 Ka■u su ncおrinaliao vaikЧ

ζvictimO mOkyklomis 2020… 11‐ 23-

27 organizuotas senlinaras―

praktikunlas,,PianiStu rCngilnO

talptautiniams konkursan■ s

papildonlas aspcktas:atviros

lllcistriSkurllo paskaitos ir

pamokos“ OnlinC gimnaZij● C.

2020-04…3,4 Ta:暉)tautinis

hicp10nines muzikOs tstivalis

,,SOkanこ 10s rankos“ 。Neivyko del
pandCm」 OS.

2020-11-28,29 1V klasikines

gitaros konkursas― festivalis

,,Zemaitejes gitara 2020".Neivyko
del pandcm」 OS.

2020-11…22 Rcspublikine dailё s

mOkytttЧ kontrcnc」 a"Kirybines

pamOklli■ CrpretaC」 OS“

Kontrencija vyko nuotoliniu bidu.

2.C)rganizuoti 8 senlinarai一

kOnSultaC10S,atVirOS pamOkOS

Priekules,Plunges,:K:retingos vaikll

muzikOs mOkykl■ ,SiauliЧ

S.Sondcckio mcnЧ  gimnazjOs
mokメqamsir mokiniams.

2020-02-04 mokメ .S.Cilinskaite

vcde metOdincs konsultacijas

Priekules lnuzikOs rnOkyklos

slnuiko klasё s lllokiniaコ ns.

2020-02… 12 mokメ.V.BCkこ a vedO

Seminara mOkメ 倒amS ir mOkiniamS

,,Saksofonas pranciz■ lnuzikos

kontekstc``Plungё sヽ4.Oginskio

mCnO mOkykl倒 C.

2020¨02… 12 mOkメ。S.Domarkicne
vede selninarO siauliu S.SOndCCkiO

menЧ  gimnaz可 倒c ,,Lietuviもkai
smuikavimO mOkykla:tradiC」 OS ir

nauり Oves“ .

3.2020-03¨06 inokyt.E.

TverlJonicnё  L:N4TA](lalpedos

fakultctc vede senlinara Vakarll

Lictuvos regiono lnuzikos

pedagoganls,,Vertinilnas rnuzikinio

ugdyn■ o kokybel“ .

2020-03-07 mokメ.E.TverjOnicne.

Lゝ4TA Klaipedos fakultetc.skaite

pranCも 1lna reSpublikinialne

seminare muzikos mokメ aams
,,Iniciatyvos nluzikinio ugdynlo

kokybci``.
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2020-A6-17-24 mokyt. S.

iilinskaite vede atviras
meistri5kumo pamokas Palangos
S. Vainilno muzikos mokykloje,
Tarptautiniame j aunqj q menininkq
seminare,,Gintarine svetain6".
2020-10-07 moky. K. Kup5iene
vede semin arq Kretingos meno
mokykloj e,,Smuiko virtuoziniq
pjesiq mokymas taikant Kristinos
Kupiienes metodik4".

1.4.

{gyvendinti
strategini
gimnazijos
veiklos
planavimq ir
valdym4.

Parengtas
kokybiSkas
gimnazijos
20211023
m. strateginis
planas,
paremtas
veikos
kokybes
analize ir
orientuotas i
veiklos
kokybes
pokydius ir
kuriamos
pridetines
vertes
didinim4.

1. Parengtas,
patvirtintas ir
mokyklos interneto
svetaineje paskelbtas
gimnazijos 2021-2024
m. strateginis planas.

2. Gimnazijos
strateginio 2021-2023
m. plano rengimo ir
svarstymo procesuose
dallvavo visq
gimnazijos
bendruomenes grupiq
atstovai.

3. Gimnazijos
strateginio 20212024
m. plano tikslai'ir
uZdaviniai pagristi
gimnazijos veiklos
kokybes isivertinimo
analize.

4. Gimnazijos
strateginiame 2021-
2024 m. plane
nustatyti tikslq ir
uZdaviniq

igyvendinimo
vertinimo kriterijai ir
jq reikSmes, kurie
ai5kiai parodo
siekiamus veiklos
kokybes pokydius ir
kuriamos pridetines
vertes didinim4.

1. Direktoriaw2020 m. gruodZio
18 d. isakymu Nr. V-59 patvirlintas
gimnazij os 2021 -2024 me1u4

strateginis planas ir paskelbtas
gimnazij os internetinej e svetainej e.

(-www.balsio gimnazija.lt - veikla -
planavimo dokumentai).
2. Direktoriaus 2020 - 09 - 30

isakymu Nr.V-47 buvo patvirtinta
strateginio plano rengimo tvarka:
lki 2020 -09-25 teikiami pasillymai
i5 metodiniq grupiq;
iki 2020 - I 0- 09 parengtas
gimnazij os strateginio plano
projektas;
2020 -12-I 6 strateginio plano
proj ektas apsvars[tas gimnazij os

taryboje;
2020 - 12-18 gimnazij os strate ginis
planas patvirtintas.
Gimnazij os strateginio plano
projektas buvo apsvarstytas
Gimnazijos taryboje ir jam pritarta
2020 m. gruodZio 16 d. protokolo
Nr. V4-7.
3. Gimnazijos strateginio 202I-
2024 m. plano tikslai ir uZdaviniai
pagristi gimnazijos veiklos kokybes

isivertinimo analize, kuri buvo
atlikta Mokytojq tarybos posedyje
2020-06-30 protokolo Nr.V6-2.
Posedis vyko nuotoliniu b[du.
4. Gimnazijos strateginiame 2021-
2024 m. plane nustatyti tikslq ir
uZdaviniq igyvendinimo vertinimo
kriterijai ir jq reik5mes, kurie
ai5kiai parodo siekiamus veiklos
kokybes pokydius ir kuriamos
pridetines veftes didinim4.
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(.vrrwv.balsiosimnazija.lt - veikla -
planavimo dokumentai).

Mokyklos
2019 m. gauti
kompiuteriai
naudojami
veiksmingai
organizrrcjant
ugdymo
proces8..

1. [rengta
kompiuteriq, turindiq
macOS programing

irang1 klase ar kitokia
mokymosi erdve,
sudarytos galimybes
mokomqjq dalykq
mokltojams joje vesti
pamokas.

2. Ne maZiau kaip 40
proc. mokyojq
dalyvavo kompiuteriq,
turindiq macOS
programing irangE,
naudojimo
mokymuose.

3. Kiekvienas
mokymuose dalyvavgs
mokytojas parenge ir
metodineje grupeje
aptare bent vienos
pamokos. naudojant
macOS programing

irang4 turindius
kompiuterius, plan4.

4. Naudojant macOS
programing yalg1
turindius kompiuterius
mokykloje
organizuota ne maZiau
kaip 20 pamokq.

1. Pagal sudaryt4 pamokq
tvarkara5tf , patvirtint4 direktoriaus
2020-09 -07, dailes dalykq
mokytojai vede pamokas 5-12
klasiq mokiniams. Naudoj antis

Apple kompiuteriais, macOS
programine iranga. Kurti plakatai,
lo gotipai, bukletai, animaciniai
filmukai.

2. Dailes mokyoja J.

Kavaliauskiene dalyvavo
kompiuteriq, turindiq macOS
pro graming ir ang4, naudoj imo
seminare - praktikume Saldininkq
Lietuvos 1 000-medio gimnazijoje.

{gytomis Ziniomis dalinosi (pravede

mokymus) su 7 dailes mokytojais
(is 1s).
3. Visi mokymuose dalyvavg

mokytojai parenge Teminius pamokq

planus, patvirtintus direktoriaus 2020-

09-10. Mokyojq Teminiai planai,
macOS programines irangos
naudoj imo pamokoj e ypatumai,
buvo aptarti Dailes skyriaus
metodinej e grupej e 2020 -09 -10
protokolo Nr. V28-2.
4. Vestos dailes kompozicijos,
dizaino, projektavimo pamokos 5-
12 klasiq mokiniams . Pravesta 32
pamokos per metus.

UZduotys PrieZastys, rizikos
2.1.2020 metais NMPP nebuvo vykdomas. Neivyko del karantino

2.2. T arptautinis fortepij oninds muzikos
festivalis,,S okandios rankos".

Neivyko del pandemijos

2.3.IY klasikines gitaros konkursas -
festivalis,,Zemaitejes gitara 2020- .

Neivyko del pandemijos

2.4.
2.5

) LT ib dalies dOl

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ilykdytos

el buvo

buvo atlikta veiklos

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

1.5. [rengti
kompiuteriq
, turindiq
macOS
programing

irang4 klasg
ar kitoki4
mokymosi
erdvg ir j4
naudoti
organizuoja
nt ugdymo
proces4.
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3. 1. Pasirengimas organizuoti
nuotolini mokiniq mokym4(si)
ir jo vykdymas.

Parengtas gimnazij os ugdymo proceso organizavimo
nuotoliniu bfldu tvarkos apra5as, ugdymo proceso

iglvendinimo ypatumai 2020-2021 m. m. (direktoriaus

2020-03-25 isak. Nr. Y2-8,2020-08-31isak. Nr. Y-37,
2020-10-30 isak. Nr. V-51 redakcija)

(veikla - tvarkos), mokiniq
lankomumo apskaitos ir kontroles ugdymo procesui vykstant
nuotoliniu budu apra5as (direktor iaus 2020 -04- 03 i sakymas

Nr. V2-12), pakeistas ugdymo planas (direktoriaus 2020-08-

31 isak. Nr. V-38) www.menugimnazija.lt (veikla -
planavimo dokumentai).
Vykdyos mokyojq, tevq ir mokiniq apklausos del
nuotolinio mokyrno igyvendinimo kokybes, mokymo
metodq pritaikymo nuotoliniam mokymui.
Vertinimais nustatl'ta, kad nuotolinis mokymas(is)
gimnazij oj e vyko sklan dZiai, j am tinkamai pasiruo Sta,

pedagogai (dallvaudami mokymuose ir padedami vieni
kitiems) ir mokiniai bei administracrlapatobulino savo

skaitmeninio ra5tingumo kompetencij as. Organizuotas
mokiniq apflipinimas kompiuteriais, nemokamo maitinimo
daviniq i5davimas.
Mokytojai be streso ir sumai5ties ugde mokinius antrojo
karantino laikotarpiu.

3 .2. Muzikiniq klasiq remontas
(dury, grindq keitimas, naujos
elektros instaliacijos ivedimas,
pakabinamq lubq, garso

izoliacijos irengimas) Pakeista

durq - 2l vnt., suremontuota
klasiq - 14 vnt., koridoriq - 4

vnt., foje - 1 vnt. (prie
bibliotekos)

Sudarytos geresnes darbo ir ugdymo/si s4lygos, pagerintas

vidaus patalpq estetinis vaizdas.

3.3. Mokyklos laiptiniq,
koridoriaus ir foie remontas

Sudarytos geresnds darbo ir ugdymo/si s4lygos, pagerintas

vidaus patalpttr estetinis v aizdas.

3.4. Bendrabudio lubq ir sienq
daZymas. Bendrabudio durq
keitimas -14 vnt.

Sudary.tos geresnris' darbo ir ugdymo/si s4lygos, pagerintas

vidaus patalpq estetinis vaizdas.

3.5. Dailes korpuso, valgyklos
ir bendrabudio tureklq keitimas

Pagerintas gimnazijos darbuotojq bei mokiniq higienos
nonnq, bendrqjq sveikatos saugos reikalavimq laikymasis.

3.6. Lauko perimetro stebejimo
kamerq irengimas.

Pagerintas gimnazijos darbuotojq bei mokiniq higienos
nornq, bendrqiq sveikatos saugo! !@

4. otos veiklos uZdu buvo ir rezultatai

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

veftinama, ar nustatl,tos
uZduotys ivykdl'tos)

Pasiekti reztltatai
ir jq rodikliai

4.1

4.2.
4.3
4.4.
4.5
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III SKYRIUS
GEBЁJIM[u ATLIKTIPAREIGYBЁ S APRASYM[E NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINI]嘔 AS

5. GebOjimg atlikti pareigybOs apralyme nustatytas funkcijas vertinimas

IV SKYRIUS
PASIEKTu REZULTATv VYKDANT UZDUOTISISIVERTINI]Ⅶ ASIR

KOMPETENCIJv TOBULINIMAS

6. rertllta ant uZduotis

kurias lobulinti

V SKYRIUS
KITv】旺ETu VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI

8. Kitq metq uZduotys
(nustatomos ne maZiau 3 irne

7

Vertinimo kriterijai PaZymimas atitinkamas
langelis:

1 - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;
4 -labai gerai

5. I . Informacii os ir situaciios valdymas atliekant funkcijas 1□   2□    3x   4□

5.2. I5tekliq (Zmogi5kqiq, laiko ir materialiniq) paskirstymas 1□   2□    3x   4□

5.3. Lyderystes ir vadovavimo efektyvumas ln 2a 3x 4a

5.4 gebejimq ir igEdZiq panaudojimas, atliekant funkcijas ir
siekiant

1□   2□    3x   4□

5.5.Bendras ive■inimas_(p型笠mlmas VidurkiS) 1□   2□    3x   4□

PaZymimas
atitinkamas langelisUZduodiq ivykdymo apra5ymas

Labai gerai tr6.1. Visos uZduotys irykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutafius vertinimo rodiklius

Gerai X6.2.tJL&ntys i5 esmes ivykdytos arba viena neivykdyta pagal sutartus

vertinimo rodiklius
Patenkinamai E6.3. fvykdytane maLiau kaip puse uZduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius

Nepatenkinamai E6.4. Puse ar daugiau uZduotys neirykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius

7.1.Stiprimi gebejimQ analizuoti ir reflektuoti savo patirti.

7.2. Gilinti supratim4, kaip organizuoti ugdymo proceso stebesen4, jos rezultatq aualiz7 u

panaudoiim?

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustafitos
uZduotys ivykdytos)

Sicktini rczultataiUZduotys

l. 2020-2021 m. m. bendrbjo

ugdymo dalykq paZangumas

(%) padidej o arba nesumaZejo

lyginant su20191020 m. m.

Pagerejg mokiniq
pasiekimai ir paLanga,

ugdymas planuojamas ir
organizuojamas
sistemingai stebint ir
vertinant mokiniq

8.l Utttikri■i kokybiSkQ

mOkini■ ugdyml(Si).
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mokymosi poreikius,
pasiekimus ir PaLang1

2. Pagrindinio ugdYmo

programos ir vidurinio ugdYmo

programos baigiamqiq klasiq

mokiniq, igijusiq atitinkam4

i5silavinim4, dalis nesumaZejo

lyginant su 2019- 2020 m. m.

3. NEC Parengtais
diagnostiniais instrumentais

atliktas 4 ir 8 klasiq mokiniq

bendrqjq ir dalYkiniq

kompetencijq lYgio bei

individualiq ugdYmosi Poreikiq
ir galimybiq ivertinimas.
4. Mokiniq nepateisintq
pamokq skaidius nevir5ijo
2019-2020 m. m. skaidiaus.

8.2. Gerinti mokYklos veiklos
kokybg panaudoj ant mokYklos

veiklos isivertinimo duomenis.

Mokykloje diegiami
duomenimis gristos

vadybos princiPai,

i s iv ertinim o r ezultatai Y t a

naudojami tolimesniam
mokyklos veiklos
kokybes tobulinimui.

1. Vykdl'tos mokltojq, tr3vq,

mokiniq 3-5 aPklausos IQES

online interneto Platformoj e.

2. Ne maZiau kaiP 50 Proc.
mokiniq tevq (globejq ,

r[pintojq) dalyvavo aPklausoj e

IQES online.
3. Mokyklos bendruomeneje
i5analizuoti 2021 m. vYkdYo

isivertinimo duomenYs, Priimti
sprendimai del konkrediq
priemoniq mokYklos veiklai
tobulinti, jos Pradetos

lgyvendinti.
4. NSA pateikta mokYklos
paZangos ataskaita.

5. Parengti mokYklos veiklos
tobulinimo plan4 Pagal atlikto
vidaus isivertinimo ataskaitoj e

teiktas rekomendaci

8.3. Sudaryti geresnes

galimybes gimnazijos
mokiniams, besimokantiems
pagal specializuoto meninio

ugdymo krypties Programas
dalyvauti tarptautiniuose ir
Salies konkursuose.

Gabiausiems muzikai ar

dailei gimnazijos
mokiniams sudaryti
palankias galimybes

dalyvauti tarptautiniuose ir
Salies konkursuose,

iSsprendZiant dalyvavimo

i5laidq finansavimo

klausim4.

1. Gautos paramos le5os

gimnazijos mokiniq
dalyvavimui konkursuose.
2. Patobulinta gabiausiq
gimnazijos mokiniq atrankos

dalyvauti tarptautiniuose ir
Salies konkursuose tvarka.

3. Gimnazijos mokiniai
dalyvaus ne maZiau kaiP 9

tarptautiniuose ir ne maZiau

kaip 15 Salies muzikos ar dailes

konkursq.
4. Ne maZiau, kaiP 30 Proc.
tarptautiniuose ir Salies

konkursuose
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gimnazijos mokiniq uZeme
prizines vietas ar tapo
laureatais.

8.4.Tu■i■i mokymui(si)

tinkan■ l aplinkQ・

Sudaryti s4lygas
gimnazijos veiklos
tobulinimui, aktyviam
mokiniq mokymuisi ir
bendrqjq kompetencijq
ugdymui. Pagerinti
vidaus patalpq estetini
vaizdq,
atnaujinant dali patalpq

l.Atlikti 4 klasiq ir kabinetq
remont4.
2. Tgsti gimnazijos bibliotekos
inventoriaus skaitmeni zavimq
MOBI sistemoje.
3. frengti,,Lauko klasgo'.

4. Suremontuoti bendrabudio
gyienamQsias patalpas, pakeisti
vamzdynus.

8.5

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali btiti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
turdti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

suderinus su Svietimo vadolu

VI SKYRIUS
VERTINI]嘔 O PAGRINDI]旺 ASIR SIULYM[AI

10. [vertinimas, jo pagrindimas ir sitrlymai: Gimnazijos taryba susipaZino su gimnazijos

Direktoriaus Gintauto Misiukevidiaus 2020 m. veiklos ataskaita ir apsvarste uZduodiq bei tikslq

igyvendinimo rezultatus. Gimnazijos tarybos posedZio 2021-02-03 protokolo Nr.V4-1 nutarimu,

2020 meb4veiklos ataskaitoje uZduotys i5 esmes igyvendintos. Pasiektus rezultatus vertiname Gerai.

Nors del pandemijos dalies rodikliq nepavyko igyvendinti, tadiau bendri rezultatai nenukentejo,

pakilo atskirose srityse, net buvo ivykdytos papildomos, neplanuotos uZduotys.

Pasiulymas: skatinti asmenines kompetencijos sklaid4, refleksuoti savo patirti nuotolinio
mokymo sistemoje, didinti meninio ugdymo sklaid4 , Salyje bei uZ jos ribq.

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo /
darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

11. fvertinimas, jo pagrindimas ir sitrlymai: Direktorius i5 esmes ivykde uZduotis pagal sutartus

vertinimo rodiklius, gebejimai atlikti pareigybes apra5yme nustaty'tas funkcijas vertinami gerai.

Siuloma skirti atlyginimo pastoviosios dalies 15 proc. kintamqi4 dali.

Gimnazij os tarybos pirmininke
(mokykloje - mokyklos tarybos

Svietimo, mokslo ir sporto viceministras
(valstybinesSvietimoistaigossavininko (para5as)

teises ir pareigas igyvendinandios institucijos
(dalyviq susirinkimo) igalioto asmens pareigos;

savivaldybes Svietimo istaigos atveju - meras)

Rita Bezubenko
(vardas ir pavarde)

2021-02-03

(d試→

Ramiinas SkaudZius
(vardas ir pavarde)

9・丁Zm° gl丑竜ЧiこtCkli■ St° ka(nedarbingttl二2 kait主

9.2. Teises aktq kaita.
9.3. Veiklq igyvendinimui trukdandios ypatingos aplinlrylg!

(d江→

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas Gerai.
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SusipaZinau.
Direktorius
(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (paraSas)

Gintautas Misiukevidius
(vardas ir pavarde) (data)


