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Klaipedos Eduardo Bdsio mcnЧ  gimnazijos 2017…2020 mo Stratcginiamc planc num試 メi

3 vciklos prio五tetai: 1.Kiekvieno mokinio ugdymosi sёkmё;2.Visapusiこkos kirybingos

asincnybOs rdも ka;2.Gabi■ ir tdentingu vaikЧ  paicこ ka.Iζ sikelti 2 strateginid tiksld:"Uを tikrinti

kickvicn0 1nOkiniO gdirnyb9 pttirti seklnQ ir skttinti sickti aukttiausi■ asmcniniЧ rczultatu``ir

"Tapti gabiЧ menui vaikЧ centm VakttЧ Lictuv● c“ .

20172020 mett gimnazijOs sttateginis planas iS csmes igwcndintas.Uを tibinant

kiekvienO mOkiniO galimyb9 patirti sekm9 ir skatinant siekti aukttiausi■ asmcninill rczultatll,k」

kuric rodikliai pasicki gcrcsni negu buvo planuota.2 procentais padaug● o mokinill,kuric

aukgtesniuau pasickim■ lygiu igl五ke valstybinius brandos egzaminus,suma乏 lo l pamoka
vidutinigkai pcr inokslo rnctus bc patcisinalm.os pricttasties praleistl1 1 lnokiniui tcnkanこ iЧ palnokll

skaiこ ius.Taёiau 5 pЮ cemais sumttёjo 5-8 ir I…IV gimnazijOs klasれ mokinれ dalis,tcigianё iЧ,k灘
namu darbЧ  kravis ra optimaluso NeZii五 ■ iねi,kad ugdymo proccsas ilgl lalka vyko nuotoliniu

bidu,laurcatll,prizininkЧ ,diplolnantll skaiこ ius´padidlo 5 1nokiniais.TevЧ ,linokiniЧ  patenkinl科

Inokyklos vcikla dalis taip ptt padidao 4 proccntais.

Uをtik」nant antrtti gimnazijos strategini tiksll,2,2 procc■ o padidao iも ki“ savivaldybiЧ

i gimnazijlmokメ is atっ/kusiЧ mokinれ dalis.40 mokini■ daugiau dalyvavo bendruose pr● ektuose

ir renginiuosc su kitonlis lnokyklolllis. 1 0 1nokini■ daugiau dalyvavo tarptautiniuose renginiuose

ir praektuose.Taこ iau dё l ivcsto karantino 30 viene“ sumaをёjO konccrtЧ ,parod■ ,Surcng毎
K]五 pёdos miesto ir vakarЧ  Licmvos mokyklosc,dttZeliuose skaiё ius.Ⅳlokメ輌Ч,VCdusi■ a"iras

pamokas,seminarus,konsultac」 as skaiこius padidejo'daugiau nei trigubai― nuo ll iki 35.30
procentll daugiau lё さЧ buvo skirta cdukaCini■ aplinkЧ  tvarkylllui,nlodcrnizavirnui.

Gimnazl● e ugdomi496 mokinid:pradinio ugdymo kartu su muzikosir/鉗 dailes ugdymu

-164n■okiniai,pagrindinio ugdyn■ o kartu su n■ uzikos ir/ar dailё s ugdynlu-258 1■ okiniai ir

vidurinio ugdyn■ o ka■u su rnuzikos ir dai10s ugdyll■ u - 74 1nokiniai. Suforinuoti 24 klasill

komplektai.Dirba 134 aukも tos kvdi■kacijos pcdagoginid darbuotaai:5 mokytad ekspe■ ai,46

mokメqd mebdininkai,46 vyresnieji mokメ 輌d,35 mokメaai,2 bendrabuё io vycsnicji

auklё tojai.Gimnaz巧 oje yra bendrao ugdymo,muzikos ir dai10s skyrid,kuricms vadova可 a3
dircktoriaus pⅣ duotojai ugdymui ir l dirckoriaus pⅣ aduotojas]kio reikalams.Mokiniams
pЮぉsiOnaliai teihama sOcialiniO pcdagOgO,psich010gO,slaugメ OjO,ViSuOmenes sveikatOs
specialistO pagalba.PagdbQ mOkiniams,jЧ  tёvams tcikia ir akサviai vcikianti vaikO gcrOves

komisija.Gimnazija m五 bcndrあ■1,kuriamc Mais mokslo mctais gyvena 125 mokinial iS
KlaipOdos apsk五 ties ir ki“ Licmvos mics■.Dar 26 mokinial i mokykll a"yksta iS KlaipOdos

rttono,ir tai sudaro 30%nuo visu besimokantiu mokinれ .

Abimricnね ms 2020 m.1盛 kant valstybinius brandos cgzaminus,aukttiausiЧ  1 00 balЧ

vertmlm SCSl. VBE vldurkial k.ir litcratiros-51,2,
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anglq kalbos - 84,4, geografijos - 73,5, istorijos - 57,3, rusq k. - 100, matematikos - 22,1

Matematikos VBE nei5laike 4 i3 12laikiusiqjq abiturienq. Tadiau palyginus 2019 m. ir 2020 m.

valstybiniq brandos egzaminq ivertinimr4 vidurkius, Siais metais daugumos mokomqiq dalykq jie
yra auk$tesni. Mokyklinio menq (dailes) baigiamojo egzamino vidurkis yra9, muzikologijos 8,5.

Gana Zenkliai sumaZejo meninds krypties studijas pasirinkusiq abiturientq dalis - nuo 67,2oh 2019

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

darbuotojq kvalifikacij4kele ivairiuose seminaruose, kursuose. Mokytojai, sugriZq i5 kvalifikacijos
kelimo renginiq, dalinosi naujovemis su kolegomis. Pasidalydami ger4ja patirtimi gimnazijos

pedagogai orgarizavo autorinius seminarus, meistriSkumo kursus, atviras pamokas regiono bei

gimnazijos mokytojams. Moky.tojq, vedusiq atviras pamokas, seminarus, konsultacijas skaidius -
87. Plediant moky.tojq, Svietimo pagalbos specialistq, administracijos kompetencijas, vyko

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

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

stiliai".
Gimnazija20lg-2020 m. vykde projektus: Mokykla - Europos parlamento ambasadord,

Klaipeda - Europos jaunimo sostind 202I @endradarbiaujant su J[rq muziejumi), Valstybiniq ir
nevalstybiniq mokyklq pastatq ir mokymosi aplinkos modernizavimas (350 000 Eur.), Kulhlriniai
mainai, pagarba ir bendradarbiavimas - Erazmus+ (28 351 Eur.), Inovatyviq metodq taikymas

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

Gimnazijos veikla planuojama ir tobulinama atsiZvelgiant i veiklos kokybes isivertinimo
rezultatus. {sivertinimas gimnazijoje atliekamas kiekvienais metais IQES online bUdu. Pladiojo

isivertinimo, atlikto 2020-01-05 reniltatai: 5 auk5diausios vertds: Ugdymo(-si) tikslai - 3,5;

Asmenybes tapsmas - 3,5 ; Mokyklos pasiekimai ir paLanga - 3,4; Aplinkq bendrakura - 3,4;

Ugdymas mokyklos gyvenimu - 3,4. 5 Zemiausios vertds: 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 mokykloje", ,, Mokyrnasis virtualioje aplinkoje" analizg, nustatl'ta, kad mokytojq apklausos

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

rezultatas - 3.1 (atitinka UI lygi).
Gimnazijos veiklos kokybes isivertinimo 'srities ,,Ugdyno(si) aplinkos", temos

,,Mokymasis be sienq" bendras vertinimo rodiklis - 3.1 (atitinka III lygi).
Modemizuota ugdymo aplinka, pagerintas gimnazijos gerb[vis: suremontuota gimnazijos

ir bendrabudio laiptines, koridoriai, foje - 34 753 Eur., individualiq muzikos pamokq klases -
66150 Eur., gimnazijos 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. neSiojamq

kompiuteriq_ 7905Eur.,51 vnt.Webkamerq-l36TEur.,9vnt.CorelDrawprogram\-1529
Eur., muzikos prekiq (stolq, kedZiq, metronomq, natU pulfll, stry'kq, Seikeris) - 2 589 Eur. 106 vnt.
antklodZiq, pagalviq bendrabuditi - 2 996 Eur.
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II SI(YRIUS

M:ETu VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI

m veiklos rezultatai)rae.!usrrl rrr9[r

Metq
uZduotys
(toliau -

uZduotys)

Siektini
rezultatai

Rezultaq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar

nustatytos rtZduotys

ivykdl'tos)

Pasiekti rezultatai ir jq rodikliai

1.1.

Tobulinti
individualio
s mokiniq
paZangos

vertinimo,
stebdsenos

ir pagalbos
teikimo
procesus.

Pagerejg
mokiniq
pasiekimai ir
paLanga,
ugdymas
planuojamas
ir
organizuojam
AS

sistemingai
stebint ir
vertinant
mokiniq
mokymosi
poreikius,
pasiekimus ir
palangq

1. 100 proc. mokyojq
analizavo ir stebejo
mokiniq asmening
paLangq.

2. Gimnazijos
administracija pagal

savo nusta[tus
kokybes vertinimo
kriterijus ne mahiau
kaip du kartus per
mokslo metus atliko
mokyojq vykdomos
mokiniq asmenines
paZangos stebdsenos ir
analizes vertinim4, jo
rezultatus aptare su

mokyojais bei vaiko
gerovds komisijoje.
3. Ne maLiaukaip 50
proc. mokiniq padare

individuali4 dalyking
pazangq.
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
vertds rodiklis visose
NMPP dalyvavusiose
klasese padidejo arba
liko toks pat.

1. Visi bendrqjq dalykq mokl'tojai
stebejo ir analizavo mokiniq
asmening pailangq dalyvaudami
kiekvien4 menes! vykstandiuose
tiksliniuose klasiq mokiniq
pasiekimq ir paZangos aptarimuose.
Bendrojo ugdymo metodines
tarybos posedZio 2020-02-14 prot.
Nr. Vl5-2, 2020-06-29 prot. Nr.
V15-4; 2020-08-28 prot. Nr. Vl5-
5.

2. Buvo aptariami I-ojo pusmedio,
metiniai rczultatai direkciniuose,
bendrojo ugdymo metodines
tarybos posedZiuos e 2020 -08 -28
prot. Nr. Vl5-5, 2020-10-27 prot.
Nr. Vl5-7, Mokytojq tarybos
posedZiuos e 2020-01 -30 prot. Nr.
V6-1, 2020-06-30 prot. Nr. Y6 -2,

2020-08-31 prot. Nr. Y 6-3, VGK
posedZiuos e 2020-05 -25 prot. Nr.
U2-5,2020-12-14 prot. Nr. U2-8.
3. 20 I 9 -2020 m.m. rezultat.l
pokytis: I-ojo pusmedio - 29labai
gerai mokesi ir 4 buvo nepaZangfls.
Metiniai rezultatai - 50 labai gerai

mokesi ir visq mokiniq paLangtmas
r00%.
4. 4 nepaZangiems mokiniams
buvo teikiam a p agalb a, r ezultatai
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.
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t.2.
Tobulinti
duomenimis
gristos
vadybos
sistem4 ir
diegiant
Svietimo,
mokslo ir
sporto
ministro
patvirtint4
arba kit4
mokyklos
pasirinkt4
veiklos
kokybes

isivertinimo
modeli.

Mokyklos
bendruomen6
je priimti
susitarimai
del mokyklos
veiklos
kokybes

isivertinimo
modelio, jis
pradetas
diegti.

1. Priimti sprendimai
koki veiklos kokybes

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

vertinamos sritys,
vertinimo kriterijai).

2. Parengtas ir
patvirtintas gimnazij o s

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
instrumenfus, atliktas
bent vienos modelyje
numatltos mokyklos
veiklos srities kokybes

!sivertinimas, jo
r ezultatai pri staty.ti
gimnazij os taryboj e ir,
paskelbti interneto
svetaineje.

4. Naudojant IQUES
online intemeto
platform4 vykdomoje
apklausoje apklausta
nemaLiau,kaip 80
proc. mokytojq,60
proc. mokiniq,60
proc. mokiniq tel'q.

5. Nacionalinei
Svietimo agenturai

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
nutarimu Nr. V4 -3. Modelis
paskelbtiLs gimnazijos intemeto
svetaineje (o sandara, vertinamos
sritys, vertinimo kriterijai)
www.balsiogimnaziia.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 intemeto
svetaineje www.balsioeimnaziia.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. Mokymasis ne mokykloje:
mokyklos teritorijos naudojimas
ugdymui; edukacines i5vykos"

,,3.2.2. Mokymasis virtualioje
aplinkoje: tikslingumas,

ivairiapusiSkumas".
IQES online sistemoje atlikta
mokyojq apklausa 3.2. tema

.,,Mok;anasis be sienq". Apklausos
pabaigos data 2020-06-22.
Veiklos kokybes isivertinimo
ataskaita, rczultatai, i5vados ir
rekomendacijos prista[tos
Mokytojq tarybos posedyje 2020-
06-30 protok. Nr. V6-2, paskelbtos
gimnazijos interneto svetaineje
www.balsioeimnaziia.lt - veikla -
planavimo dokumentai - 2021 metq
veiklos programa pasiekimai
201912020 m.m.
4. Mokytojq apklausa 3.2. tema -
Mokymasis be sienq. Apklausos
pabaigos data 2020-06-22.
I5 viso pakviesta respondentq - I02
Pilnai atsaktti klausimynai -79.
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pateikta paZangos

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

Atsakytq klausimynq (iskaitant i5

dalies atsakltus) skaidius -84,3'h.
Pladiojo isivertinimo anketa
(mokytojai). Apklausos pabaigos

data2020-01-05.
Per prieigos kod4 pakviesti
respondentai - 86.

Pilnai atsaklti klausimynai - 80.

GriZusiq klausimynq kvota - 93%.
I5 dalies atsakyti klausimynai - 1.

Atsakytq klausimynq (iskaitant iS

dalies atsakytus) skaidius - 9 4.2o/".
T6vq apklausa ,,Rezultatai:
mokyklos pasiekimai ir pa1anga".

El. laiSku pakviesti respondentai -
479.
Pilnai atsakyti klausimynai - 210.
GriZusiq klausimynq kvota - 43.8%
I5 dalies atsakyti klausimynai - 68.
Atsakfi klausimynq (iskaitant i5

dalies atsakytus) skaidius - 58'h,
Mokiniq apklausa.,,Rezultatai:
Mokyklos pasiekimai ir paLanga.
Per prieigos kod4 pakviesti
respondentai -285.
Pilnai atsakyti klausimynai - 281.
GriZusir+ klausimynq kvota - 98.6%
I5 dalies atsakyti klausimynai - 2.

Atsakytq klausimynq (iskaitant i5
dalies atsakyhrs) skaidius -99.3oh
5. Mokiniq apklausa NSA
Apklausos pabaigos data 202A-
01-14. Per prieigos kod4 pakviesti
respondentai - 170. 

I

Pilnai atsakyti klausimynai - 167. 
I

Grizusiq klausimynq kvota - 98.2% 
|

I5 dalies atsakyti klausimynai - 0.

Atsakytq klausimynq (iskaitant i5

dalies atsakytus) skaidius -98,2"h
Tdvq, globdjq apklausa NSA
Apklausos pabaigos data 2020-
01-14. El. laiSku pakviesti
respondentar -262.
I5 viso pakviesta respondenttl -262
Pilnai atsakyti klausimynai - 126.
GriZusiq klausimynq kvota - 48J%
I5 dalies atsakyti klausimynai - 32.
Atsakytq klausimynq (iskaitant i5
dalies atsakytus) skaidius - 60.3yo
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1.3.

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

Sudarytos
geresnds

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

1. Regione
(apskrityje) kartu su

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

2. Organintotos ne

maliauka;,p 2
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
moky.tis i5
neformaliojo Svietimo
mokyklq i
specializuoto ugdymo
krypties programas
vykdandias mokyklas.

3. Organizuoti ne

maZiatkaip2
kompetencijq
tobulinimo renginiai
regiono (apskrities)
neformaliojo Svietimo
mokyklq irlar
specializuoto ugdymo
krypties programas
vykdandiq mokyklq
pedagoginiams
darbuotojams.

1. Kartu su neformaliojo vaikq
Svietimo mokyklomis 2020 -l | -23 -
27 orgarrizttotas seminaras -
praktikumas,,Pianistq rengimo
tarptautiniams konkursams
papildomas aspektas: atviros
meistri5kumo paskaitos ir
pamokos" online gimnazijoj e.

2020 -0 4 -3,4 Tarptautinis
fortepij oninds muzikos festivalis

,,Sokandios rankos". Neivyko del
pandemijos.
2020-l l -28, 29 IV klasikines
gitaros konkursas - festivalis

v-
,,Zemaitejes gitara 2020" . Neivyko
del pandemijos.
2. Organintoti 8 seminarai -
konsultacijos, atviros pamokos
Priekules, Plunges, Kretingos vaikq
muzikos mokyklq, Siauliq
S. Sondeckio menq gimnazijos
mokytojams ir mokiniams.
2020-02-04 moky. S. dilinskaite
vede metodines konsultacijas
Priekules muzikos mokyklos
smuiko klases mokiniams.
2020-02-12 moky. V. Bek5a vede
seminar4 mokytojams ir mokiniams

,,Saksofonas pranclzq muzikos
kontekste" Plunges M. Oginskio
meno mokykloje.
2020-02-12 moky. S. Domarkiene
vede seminar4 Siauliq S. Sondeckio
meml gimnazijoje,,Lietuvi5koji
smuikavimo mokykla: tradicijos ir
naujovds".

3.2020-03-06 mo$t. E.
Tverij oniene LMTA Klaipedos
fakultete vede seminar4 Vakarq
Lietuvos regiono muzikos
pedago gams,,Vertinimas muzikinio
ugdymo kokybei".
2020-03-07 mokyt. E. Tverijoniene
LMTA Klaipedos fakultete. skaite
prane5im4 re spublikiniame
seminare muzikos mokytojams
,,Iniciatyvos muzikinio ugdymo
kokybei".
2020-06-1,7-24 moky-t. S.

iilinskaite vede atviras
meistri5kumo pamokas Palangos
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S. Vainilno muzikos mokykloje,
Tarptautiniame j aunqj q menininkq
seminare,,Gintarind svetaine".
2020-10-07 mokyt. K. Kup5iene
vede seminar4 Kretingos meno
mokykloje,,Smuiko virtuoziniq
pjesiq mokymas taikant Kristinos
Kup5ienes metodik4".

t.4.
fgyvendinti
strategini
gimnazijos
veiklos
planavim4 ir
valdym4.

Parengtas
kokybiSkas
gimnazijos
20212023
m. strateginis
planas,
paremtas
veikos
kokybes
analize ir
orientuotas i
veiklos
kokybes
pokydius ir
kuriamos
pridetines
vertds
didinim4.

1. Parengtas,
patvirtintas ir
mokyklos intemeto
svetaineje paskelbtas
gimnazijos 20212024
m. strateginis planas.

2. Gimnazijos
strateginio 20212023
m. plano rengimo ir
svarstymo procesuose

dallvavo visq
gimnazijos
bendruomenes grupiq
atstovai.

3. Gimnazijos
strateginio 202t2024
m. plano tikslai ir
uZdaviniai pagristi
gimnazijos veiklos
kokybes isivertinimo
analize.

4. Gimnazijos
slrateginiame 2021-
2024 m. plane
nustagti tikslq ir
uZdaviniq

igyvendinimo
vertinimo kriteriiai ir
jq reik5mes, kurie
ai5kiai parodo
siekiamus veiklos
kokybes pokydius ir
kuriamos pridetines
vertes didinim4.

1. Direktoriaus2020 m. gruodZio
18 d. isakymuNr. V-59 patvirtintas
gimnazij os 2021 -2024 met:.4

strateginis planas ir paskelbtas
gimnazijos internetinej e svetainej e.

(www.Uatsioeimnaziiaft - veikla -
planavimo dokumentai).
2. Direktoriaus 2020 - 09 - 30

isakymu Nr.V-47 buvo patvirtinta
strateginio plano rengimo tvarka:
lki 2020 -09 -25 teikiami pasifllymai
i5 metodiniq grupiq;
rki 2020 -10-09 parengti gimnazijos
strateginio plano projekt4;
2020-12-1 6 strateginio plano
proj ekt4 apsvarstyti gimnazijos
taryboje;
2020-12-18 gimnazij os strategini
plan4 patvirtinti.
Gimnazijos strateginio plano
proj ektas buvo apsvarstytas
Gimnazijos taryboje ir jam pritarta
2020 m. gruodZio 16 d. protokolo
Nr. V4-7.
3. Gimnazijos strateginio 2A2l-
2024 m. plano tikslai ir uZdaviniai
pagristi gimnazij os veiklos kokybes

isivertinimo analize, kuri buvo
atlikta Mokytojq tarybos posedyje

202046-30 protokolo Nr.V6-2.
Posedis r,yko nuotoliniu b[du.
4. Gimnazijos strateginiame 2021 -
2024 m. plane nustatlrti tikslq ir
uZdaviniq igyvendinimo vertinimo
kriterijai ir jq reik5mds, kurie
ai5kiai parodo siekiamus veiklos
kokybes pokydius ir kuriamos
pridetines vertes didinim4.
(www.balsiosimnaziia.lt - veikla -
planavimo dokumentai).

1.5. frengti
kompiuteriq
, turindiq

Mokyklos
2019 m. gauti
kompiuteriai

1. {rengta
kompiuteriq, turindiq
macOS programing

1. Pagal sudarlt4 pamokq
tvarkara5ti, patvirtint4 direktoriaus
2020-09 -07, dailes dalykq
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macos
programing

irang4 klasg
ar kitoki4
mokymosi
erdvg ir j4
naudoti
organizuoja
nt ugdymo
proces4.

naudojami
veiksmingai
organizuojant
ugdymo
proces4..

irangqklase ar kitokia
mokymosi erdve,
sudarytos galimybes
mokomqjq dalykq
mokytojams joje vesti
pamokas.

2. Ne maLiat kaip 40
proc. moky'tojq
dalyvavo kompiuteriq,
turindiq macOS
programing irangq,
naudojimo
mokymuose.

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

irang4turindius
kompiuterius, plan4.

4. Naudojant macOS
programing qrangq

turindius kompiuterius
mokykloje
organizuota ne maLiau
kaip 20 pamokg.

mokytojai vede pamokas 5-12
klasiq mokiniams. Naudoj antis
Apple kompiuteriais, macOS
programine iranga. Kurti plakatai,
logotipai, bukletai, animaciniai
filmukai.

2. Dailes mokytoja J.

Kavaliauskiene dallvavo
kompiuteriq, turindiq macOS
pro graming irangq, naudoj imo
seminare - praktikume Saldininkq
Lietuvos 1 000-medio gimnazijoje.

[gytomis Ziniomis dalinosi (pravede

mokymus) su 7 dailes mokytojais
(i5 1s).
3. Visi mokymuose dalyvavg

mokytojai parenge Teminius pamokq

planus, patvirtintus direktoriaus 2020-

09-10. Mokytojq Teminiai planai,
macOS programines irangos
naudojimo pamokoje ypatumai,
buvo aptarti Dailes skyriaus
metodineje grupeje 2020 -09 -10
protokolo Nr. V28-2.
4. Vestos dailes kompozicijos,
dizaino, projektavimo pamokos 5-

12 klasiq mokiniams. Pravesta 32
pamokos per metus.

2. n ar ib dalies dOi n

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

to buvo
PrieZastys, rizikosUZduotys

Neivyko del karantino.2.I- 2020 metais NMPP nebuvo vykdomas.
Neivyko del pandemijos2.2. T arptautinis fortepij oninds muzikos

festivalis,,Sokandio s rankos".
Neivyko del pandemijos2.3.IY klasikines gitaros konkursas -

festivalis,,Zemaiteies gitara 2020" .

2.4
2.5.

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3.1. Muzikiniq klasiq remontas (durq, grindq
keitimas, naujos elektros instaliacijos ivedimas,
pakabinamq lubq, garso izoliacijos irengimas)
Pakeista dury - 2l vnt., suremontuota klasiq -
14 vnt., koridoriq - 4 vnt., foje - I vnt. (prie
bibliotekos)

Sudaryos geresnds darbo ir ugdymo/si
s4lygos, pagerintas vidaus patalpq
estetinis vaizdas.

t rr
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3.2. Mokyklos laiptiniq, koridoriaus ir foje
remontas

Sudarytos geresnes darbo ir ugdymo/si
s4lygos, pagerintas vidaus patalpq
estetinis vaizdas.

3.3. Bendrabudio lubq ir sienq daLymas
Bendrabudio durq keitimas -14 vnt.

Sudarytos geresnds darbo ir ugdymo/si
s4lygos, pagerintas vidaus patalpq
estetinis vaizdas.

3.4. Dailes korpuso, valgyklos ir bendrabudio

tureklq keitimas.

Pagerintas gimnazijos darbuotojq bei
mokiniq higienos norlnq, bendrqiq
sveikatos saugos reikalavimq
laikymasis.

3.5. Lauko perimetro stebejimo kamery

irengimas.

Pagerintas gimnazijos darbuotojq bei
mokiniq higienos noffnq, bendrqiq
sveikatos saugos reikalavimq
laikymasis.

4.

5。

Direktorius
(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

6

111 veiklos el buvo ir rezultatai

III SKYRIUS
PASIEKTv REZULTATu VYKDANT UZDUOTISISIVERTINIIⅦ ASIR

KOMPETENCIJv TOBULINIMAS

rezulta ant uZduotis

kurias no lobulinti

Gintautas h4isiukeviё ius

(VttdaS ir paVadO)

2021-01… 15

(d江→

IV SKYRIUS
VERTINI】旺O PAGRINDIIttAS IR SIULYM[AI

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliaiUZduotys Sicktini rezultatai

Rezultaq vertinimo rodikliai
(kuriai s vadovauj anti s

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

4.1

4.2.

4.3

4.4.

4.5

PaZymimas atitinkamas
langelisUZduodiq ir,ykdymo apraSymas

Labai gerai tr5.1. UZduotys ir,ykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius

Gerai X5 .2. IJ Ldtotys i5 esme s ivykdyto s pagal sutartu s vertinimo' rodiklius

Patenkinamai E5.3. |vykdl,tos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinirtro rodiklius

Nepatenkinamai E5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

6.1.Stiprinti gebejim4 analizuoti ir reflektuoti savo patirti
6.2. Gilinti supratim4, kaip organintoti ugdymo proceso stebdsenq, jos rezultatq analizE ir
panaudolim4

7. fvertinimas, jo pagrindimas ir sitilymai:
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Gimnazijos tarybos pirmininke
(mokykloje - mokyklos tarybos (paraSas)

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

8. lvertinimas, jo pagrindimas ir sitrlymai:

Rita Bezubenko
(vardas ir pavarde)

2021… 02‐

(data)

(Svietimo istaigos savininko teises ir (paraSas) (vardas ir pavarde) (d誠→
pareigas lglvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens pareigos)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

IV SKYRIUS
KITu】ⅦETu VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI

9. Kitq metq uZduotys
(nustatomos ne maziau kai 3 irne

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys-gali b[ti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
turdti neigiamos itakos irykdyti Sias uZduotis)

suderinus su Svietimo

(Svietimo istaigos savininko teises ir
pareigas iglvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

(paraias) (vardas ir pavarde) (dtta)

SusipaZinau.

5

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriai s vadovauj anti s

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdl'tos)

Sicktini rezultattiUZduotys

9。 1

9。 2

9.3

9.4

9.5

10.1

10.2.

10.3

(Svietimo fstaigos vadovo pareigos) (paraSas) (vardas ir pavarde) (d誠→


