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I SI(lζ IこIIJS

STRATEGINIO PLANO IR】 嘔ETINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINITⅦ AS

KlaipedoS Eduardo Balsio Incn■ gl■lnazlJ OS 20 1 7-2020 nl. Strateginiame plane numatyti 3

veiklos prlorltetai 1 Kiekvieno mokinio ugdymosi sel(11lё ;
2. VisapusiSkos klrybingos

asmenybes raiSka; 2. Gabi ll lr talentingq vaikq paieSka. Igsikelti 2 strateginiai tikslai U 浚ikrinti

kiekvieno mokinio galimybg pttini sekmg lr skatinti siekti aukここiausi■ asin.enlnl■ rezulta,u4" lr

,,Tapti gabiq menui vaikq centru Vakary Lietuvoje".

iuf."ifi krypties studijas pasirinkusiq abiturientq dalis 67,2yo (numatl'ta 66%)-

Aukltesniuoju pasiekimq lygiu valstybinius brandos egzaminus i5laikiusiq mokiniq dalis -
60,7yo (numatyta 46%).'Cu"ti 5 ivertinimai 100 balq. Mokiniq, pasiekusiq visq bendrojo

ugdymo mokomqjq dalykq aukstesnij! (9-10 balq) pasiekimq lygi, dalis -1l,3Yo (ruxrratyta

tOrlr). praleistq pamokrlpei mokslo metus be pateisinamos prieZasties, tenkandiq 1 mokiniui,

skai8ius - 4,5 (num atytag).Mokiniq - laureatq, prizininkq, diplomantq skaidius - 277 (numatyti

246).li kitq savivaldybiq i gimnazrJq mokytis atvykusiq mokiniq dalis - 26,3yo (numatyta

2lol$. Mokiniq, dalyvavusiq tarptautiniuose renginiuose ir projektuose, skaidius - 215

(numatyti 145). Koniertq, parodq, surengtq Klaipedos miesto ir vakarq Lietuvos mokyklose,

darZeliuose skaidius - 56-(numatfia 4l). Sudarytq bendradarbiavimo sutardiq su regiono

mokyklomis skaidius - 2 (numatyta2). Gimnazijoje organizuotq tiksliniq seminarq skaidius - 5

(numatyta 5). Mokytojq, vedusiq atviras pamokas, seminarus, konsultacijas skaidius - 87

(numatyta 9). Kasmei'gimnazijoje vyksta tarptautiniai meistriSkumo kursai pianistams ir

smuitinintams, kuriuos veda buvg gimnazijos mokiniai - dabar Zinomi atlikejai, pianistas

Gintaras Janu5evidius ir smuikininke Egle Urbonavidiflte-Valfie. 2019 metai buvo skirti

kompozitoriaus Eduardo Balsio 100-ioms metiaems pamineti. Gimnazija Siai sukakdiai skyre

26 ienginius. Svarbiausias i5 jq - oratorija ,,Nelieskite melyno gaublio", kuri atliko 102

gimnazijos choro dainininkai (kartu su pakviestais absolventais), solistai, instrumentalistai.

konc"rtli vyko Klaipedos koncertq saleje ir Vilniaus Sv. Kotrynos baZnydioje. Gimnazrloje

vyko 10 profesinio r"iklirri*o renginiq, 9 iSvykos i ivairias istaigas. I5plestas menines rai5kos

pasirinkimas - t[ba, gitara, dLiazo vokalas.
^Gimnazi;a 20lg m-. vykde projektus: Mokykla . - Europos parlamento ambasadord,

Ikimokyllinio ir bendrojo ugdymo mokyklq veiklos tobulinimas (bendrojo ugdymo kokybes

gerinimas diegiant progr*q ,, M4stymo kovos"), Mokyklq aprfipinimas gamtos ir

Iechnologiniq mokslq-priemonemis (3 190 €), Valstybiniq ir nevalstybiniq mokyklq pastatq ir

mokyrnoii aplinkos' modernizavimas (350 000 €), Kultflriniai mainai, paguba ir
bendradarbiavimas - Erazmus+ (28 351 €), Inovatyviq metodq taikymas mokymo procese

dirbant su specialiqiq poreikiq mokiniais - Erazmus* (12 072 €)'
plediant r*tyojrl, Svietimo pagalbos specialistq, administracijos kompetencijas, vyko

seminarai gimnaiijoje: ,,Mokiniq asmeninds paZangos stebejimas, vertinimas, fiksavimas",

,,Saugios aplinkos mokykloje kfirimas. SaviZudybiq prevencija", ,,Streso valdl'rnas",

,,fuiUi""r pamokq interpretacijos", ,,Ugdymas virtualioje erdveje, iSStrkiai ir galimybes",

,,nu.er valdlrmo stiiiai". iON molcyoiq, darbuotojq kvalifikacij4 kele ivairiuose seminaruoSe,

kursuose.
Remiantis IQES apklausomi S sistema pateikё 5 allksclallslornls lr 5 Zemiausiomis vertdmis

mokiniq,
1vertintus klausimus (galimas nuo 4 iki 0) T

.CS毎
,
江lik旬 gllnnazリ OS J ll tevq lr

mOkメ輌Ч,
1 Svados aukgclauslos vertd:s, gauto S 1 S 11■okinlll, tevq lr mOkメ衝Ч,

sutampa aplc t江
,

mokosi, 3 .8kad yra patenkinti, J J 0
lg

aukここiauslos vertds

0 lg

lS klausimo
vaikas mokosi, JOg dirba gl■lnaz」 q (3 .4

3

3 8),



2

lvei-
fierrgtos ir pakoreguotos gimnazijos veiklos tvarkos: Mokinio elgesio taisykles, Mokiniq

purnofryugdymo dienq lankomumo, kontroles ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos

up.uSu., Vtoli"iq nemokamo maitinimo tvarkos apra5as, Mokiniq i5vykq, ekskursijq, kelioniq,

turistiniq Lygi\organizavimo ir vykdymo tvarka, Darbo apmokejimo sistemos apra5as, Darbo

krlvio sandaros tvarka, Finansrl kontroles taisykles (www"batsiogimnazijb.lt - veikla -
tvarkos).
Modernizuotaugdyrno aplinka: nupirkta irangos i5 ES projekto le5q ir gimnazljos biudZeto le5q:

kompiuterine technika iiprogramos -161 455 C,baldai (stalai, kedes suolai, spintos)- 75 479 €,

zallnes,roletai - 5274C, *,Lit or instrumentai -38 109 €, vaizdo ir garso iranga vargonq salei

- 11 595 €, mokymo priemones - 820 e, dailes"priemonds - 10 541 €. Suremontuota vargonq

sale - 30 g55 €, konfeiencijq sale - 17 113 €, sporto sale - 33 428 €. Pakeista 32 vnt.langq, 10

vnt. tvoreles.

1.

II SKYRIUS
MIETv VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI

Inlal veiklos rezrultatai
'1‐

aじJ uSiリ ユ鳳

Pasiekti rezttltatai ir jq rodikliai
Metll

uzduotys

(t01iau―

uをduOtyS)

Siektini
rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, at

nustafitos uZduotYs

ivykdytos)
1.1. Tobulinti
mokiniq
paZangos

vertinimo ir
stebdsenos

bei mokymosi
pagalbos
teikimo
sistem4.

Pagerejg
mokiniq
pasiekimai ir
pa1anga,
ugdymas
planuojamas ir
organizuojamas
sistemingai
stebint ir
vertinant

1 Parengtas arba
patikslintas mokyklos
veiklos dokumentas,
reglamentuojantis
mokymosi pagalbos

teikim4: nustatl'ti
mokynosi pagalbos

poreikio nustatymo
bei jos teikimo af'relai,
btdai bei kriterijai

l. 2018 m. birZelio 18 d.

isakymu Nr. V- 47 Patvirtintas
Mokymosi pagalbos teikimo
tvarkos apra5as
(yww.balsio ginenaziia"lt -
veikla - tvarkos). Tvarkoje
nustatyta mokymosi Pagalbos
poreikio nustatymo bei jos
teikimo attrejai, bfidai bei
kritcrilai(p02ymiai), pagal
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mokiniq
mokymosi
poreikius,
pasiekimus ir
palangq.

(poZymiai),pagal
kuriuos mokiniq
paLangayra vertinama
ir stebima.

2. Visos mokyklos
2019 metq veiklos
plane numatytos
mokiniq pasiekimq ir
paZangos gerinimo
priemones

igyvendintos, jq
igyvendinimo
vertinimo rodikliai yra
pasiekti.

3. Ne maZiau kaip 70
proc. mokyojq
dalyvavo

kuriuos mokiniq paZanga yra
vertinama ir stebima. 2017 m.
birZelio 2l d. isakymu Nr. V- 39

patvirtintas Gimnazijos mokiniq
paZangos ir pasiekimq vertinimo
tvarkos apra5as; 2015 m. spalio
16 d. isakymuNr. V- 53

patvirtinta Muzikos ir Dailes
skyriq mokiniq paZangos ir
pasiekimq vertinimo ugdymo
procese tvarka
www.halsiastmnazlia.lt― vcikla(

一
"arkos).Pttama ir pagalbQinokinialns uをtik五na pastoviai

vcikianti v五ko geЮvёs komisua

(墾IEnf幽 IL12』墾」Lttg」L盤』コ1重2:4i量」塾 ―

veikla一
"arkOS),pSiCh010gO,socialinio pcdagogo

individualios konsultacijOs,

pagalbos nlokiniui sistcrna

"L壼メd“

(璽璽翌垂2塁塁挫腰里理肇菫旦韮 ―

vcikla― tvarkos― mokyrnosi

pagalbos teikimO"ark→・
2.Pattangurnas 100%,

mOkymOsi vidurkis 8,35,

dvigubd Sumaを 10 mOkiniЧ

nepatCiSintu paI110kЧ Skaiこ iuS,

respublikos gllnnazlJЧ

reitinguosc esalllc panlineti

pcnkiosc pOZiCijOSC(老 urlldaS

,,Reitingai``20191n.gruodis―

gcguを e/1ヾr.2(12).Pagrindinio

ugdyn■o progranlos ir vidurinio

ugdymo programOS baigiam可Ч

klasiЧ inOkini■,igjuSiЧ

atitinkan■ l igsilavinilnl

pazangulllas-100%.AukStcsni

PUPP¨ o ir brandos egzaininЧ

rezultatai:5 brandos egzanlinЧ

ive■inim滅 …100 bdu.2,4,6 ir 8

kl.InOkiniai ttliko NEC

parengtus standartizuotus testus:

rezultttai iも viSЧ tCStu輌 amЧ

ddykll Virも 巧O reSpublikOS

vidwki.8…tOkЧ TIMSS tyrimo・

rcZultatu VidurkiS aukζ teSniS nei

respublikos vidurkis.

3.100%bendrllJЧ dalykЧ

mokメa■ 2018-2019 mokslo

metais kole kvali■ kacijl,
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dallvaudami 144 (iSklause 963

val.) dalykiniuose,
psichologiniuose seminaruose

individualiai ir kartu gimnazijoje

organizuotuose seminaruose :

,,Mokiniq asmeninds PaZangos
stebej imas, vertinimas,
fiksavimas",,,Saugios aPlinkos

mokykloje kurimas",

,,SaviZudybirl prevencij a. Streso

valdlnnas". Organizuota miesto

metodine praktine konferencij a

"Kaip i5mok1'ti mokini
mokytis?".
7l,4Yo dailes skyriaus mokYtojq
dalyvavo seminaruose:

,,Mokinitl asmeninds paZangos

stebej imas, vertinimas,
fiksavimas",,,Ktrybinds
pamokq interpretacljos",

,,Ugdymas virtualioj e erdvej e,

i55ukiai ir galimybes", ,,Klasds
valdymo stiliai".
65 ohmuzikos dalYkq mokYtojq

2018-2019 m. m. kele

kvalifikacij 4tu 178 dienas

dallvavo kursuose, seminaruose.

I5 viso i5klause 1540 val.

4.2018-2019 mokslo metq I
pusmeti bendrojo ugdymo 7

mokiniai buvo nepaZangfis (6 -
lietuviq kalbos, 1 - matematikos)

Metinis visq 7 mokiniq

ivertinimas buvo teigiamas

(100%).

Specializuoto meninio ugdYmo

(muzikos) 5 mokiniai I Pusmeti
buvo nepaZangfls (1-choro

dalyko, 1- balso ugdymo, 2-

bendrojo fortepijono, 1 -

visuotines muzikos istorijos).

Metinis visq 5 mokiniq

ivertinimas buvo teigiamas

(100%). Specializuoto meninio

ugdymo (daile) 2 mokiniai I
pusmeti buvo nepaZangls (1-

plok5tumines ir vitraZo

kompozicijos, I - tapYbos

kompozicijos). Metinis 2

tobulinimo
renginiuose mokiniq
mokymosi paLangos

vertinimo, stebejimo ir
mokymosi pagalbos
teikimo klausimais.

4. Ne maiidu, kaip 60

proc. mokiniq,
kuriems 2019 m. buvo
teikta mokymosi
pagalba, mokymosi
pasiekimai ir paianga
pagerejo.
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mokiniq ivertinimas buvo

teigiamas (100%).

5. 100 % pradinio, Pagrindinio ir
vidurinio ugdymo bei

specializuoto meninio ugdYmo

programq baigiamqiq klasiq
mokiniai buvo paZangfis.

5. Visi pradinio,
pagrindinio ir
vidurinio ugdymo
programq baigiamqjq
klasiq mokiniai yra
paZangfis.

l. Naudojant IQES online
interneto platform4 2019 metais

buvo atlikta Pladiojo

isivertinimo apklausa (griZusiq

klausimynq kvota - 93,0Yo),

mokiniq apklausa NSA 201 9

,,Mokiniq nuomone aPie

mokykl4" (griZusiq klausimYnq
kvota - 98,2Yo) ir tevq, globejq
apklausa NSA 2019,,Tevq
nuomond apie mokYklq"
(griZusiq klausimynq kvota -
48,loh; iskaitant i5 dalies

atsakytus - 60,30 ).
Vykdant gimnazijos veiklos
kokybes isivertinimq IQES
online interneto platformoj e,

buvo atlikta mokiniq, tevq,
mokytojq apklausa tema

,,Rezultatai: mokyklos
pasiekimai ir palangd', mokiniq
ir mokytojq apklausa tema

,,Pamokos kokybe".
2. Vadovaujantis 2019 m.

veiklos kokybes isivertinimo
duomenimis ir
rekomendacij omis, gimnazijos
2020 mett4 veiklo s Plane
numatyti ugdymo Planavimo ir
organizavimo, mokiniq
pasiekimq ir paZangos

tobulinimo uZdaviniai bei
priemones, siekiami rezultatai,
kriterijai
(Mrww. ba! s [esismazlj a. 11 -\-
veikla-planavimo dokumentai).

3. NSA buvo pateikta mokYklos

lsivertinimo ir paZangos

ataskaita.

1. Naudojant IQES
online interneto
platform4 ir joje
pateiktus isivertinimo
instrumentus, atliktas
ne maZiau kaip dviejq
mokyklos veiklos
sridiq, i5 kuriq bent
viena yra susijusi su

ugdymo planavimu ir"

organizavimu arba

ugdymo rezultatais,
mokiniq pasiekimais
ir paiangakokybes

!sivertinimas.

2.llanalizavus 2019
m. vykdyto veiklos
kokybes isivertinimo
duomenis, mokyklqs
2020 mett4veiklos
plane numatytos
ugdymo planavimo ir
organizavimo
tobulinimo priemonds
arba ugdymo
rezultat6, mokiniq
pasiekimq ir paZangos

tobulinimo priemonds

bei minetq priemoniq

igyvendinimo
vertinimo rodikliai.

3. NMVA pateikta
mokyklos paZangos

ataskaita.

Mokykloje
diegiami
duomenimis
gristos vadybos
principai,

isivertinimo
rezultataiyra
naudojami
tolimesniam
mokyklos
veiklos kokybes
tobulinimui.

1.2. Tobulinti
mokyklos
veiklos
kokybes

isivertinimo
sistemq
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l.3.Inicijuoti
ir organizuoti
veikl4, skirt4
menams
gabiq vaikq
paie5kai ir
atpaZinimui,
siekiant
nukreiptijuos
mokytis i
mokykl4
pagal
specializuoto
ugdymo
krypties
programas.

Sudarytos
s4lygos
identifikuoti
gabius menams
vaikus, kurie
mokosi bendrojo
ugdymo ar
neformaliojo
Svietimo
mokyklose,
sudaryti
palankesnes
galimybes jiems
udyi savo
gabumus ir
gebejimus,
inicijuoti jq
perejim4
mokytis pagal
specializuoto
ugdymo krypties
programas.

l.Mokyklos interneto
svetaineje pateikta
informacija apie
mokiniq, norindiq
pradeti mokltis pagal
specializuoto ugdYmo

krypties programas
priemimo flarkq,
stojamqjq egzaminq
turini bei informacija
apie Siq mokiniq, jq
tevq (globejq,
rflpintojq) ir I ar
rnokyklq, kuriose jie
mokosi, mokltojq,
konsultavimo tvark4,
bldus,laik4.

2. Regione, kuriame
veikia gimnazija,
kartu su

ikimokyklinio ir I ar

bendrojo ugdymo
mokyklomis
organizuoti ne maliau
kaip 2, su

neformaliojo vaikq
Svietimo isfaigomis
organizuoti ne maZiau

kaip 3 renginiai
(proj ektai, konkursai,
ir kt.), skirti gabiq
menams vaikq
paie5kai, jq
atpaZinimui, jq
gebejimq
atskleidimui

1.2019¨03…291sよymu Nr.V-24
pa甘ini‖as stttam● O CgZaminO

mOkメiS pagal SpeCialiZuOtO

ll■cninio ugdylllo kryptics

progran■as organlzavllno,

vykdymo ir priOmimo W雛kos

apraζaS(WWW。 しalSi堅菱 型 塑 強 逃

_veikla■varkos).:Mokini■ ,jЧ

tov.(globa■ ,・pi雛qつ ir/ar

mokykl■,kuriosejie mokosi,
mOkメ●■,kOnSultaVim0 1aikaS
yra paskelbtas gimnaZ10S

i・cmetinge svetainae,

pirmame puSlap蒟 C

(埜曇型埜とし旦塾重Qg塾理璽塑ど迪画生堕),

gimnttijos inゎ rm“inesc

lentoSe,pCr Fr10kiniuS kurie

gyvcna bcndrabuty]e igplatintas

j■ gyvcnal■.osiose vietosc

(bcndmOmeniu namuOSe,
kult■os ccntruOSC ir pan。 ).

2.2019-03-30 organizuotas

vi。10nёcles fcstivalis

"Dainuaanti violonこ
clё“,

kuriamc dalyvav0 22 1nokiniaiiS

Palallgos,Kurgぬ Ч,こ iauliЧ ,

PlungOs,KldpOdos vaikll

muzikosir meno mokykl■・

2019-04-12,13′rariptautinis

fO■Cp」 OninOSimuZikOS tStiValiS

,,こOkanこ 10s Baltijos rankos“ ,

ski■ as BaltjOs kelio 30-こ iui ir

E.Balsio 100-こ iui.:Dalyvavo

mokini.ig Plungos,Sildё s,

GargttdЧ,Mttcikiち Taurages,

Kldpedos J.KarOso,J.Kaこinsko

ir La付増Os,Saldus,Liep● os ir

Nicos vaik■ lnuzikos lnokyklЧ・

Dttyvavo 60 ddyvill.2019-05¨

1 l III klasikines gitarOs

konkursas― fcstivalis

,,Zem五t● es ghara 2019".

Dalyvavo 30 1nokini■ ig

Palangos,Tauragё s,SiauliЧ ,

KlaipOdos muzikos mOkykl■・

2019-02…281(oncertas PriekuleS

vdkЧ muzikOs mOkykl● c.2019-

03-05 Koncertas Silutcs IIluzikos

m[Okyklae.21 konceias Vdk■

darをcliuOse,,Papartelis“ ,,,I)u

g江dclid“,"Alksdukas“ ,

,ZiOgclis“ ",Rita“
,"Sよaldis“

ir kt. 2019-03-19 Edukacinis

s koncertas
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muzikos popiete" su J. Kadinsko
muzikos mokyklos mokiniais J.

Kadinsko muzikos mokykloj e.

2019-04-02 E. Balsio menq
gimnazijos ir J. Kadinsko
muzikos mokyklos bendras
projektas ,,dir vyr vyr".2019-
05-07 Koncertas Kretingos
meno mokykloje. 20 I 9-l 0-l 0
Bendras 4 muzikos mokyklq -
Klaipedos E. Balsio menq
gimnazijos, J. Kadinsko muzikos
mokyklos, GargZdq ir Priekules
muzikos mokyklq projektas-
koncertas,,MtzTka suj ungia
Sirdis". Bendradarbiaujant su

VDA Nidos meno mokykla,
surengtos 3 kflrybines dirbtuves
gimnazijoje. Menininke i5

Belgijos Liesbet Grupping
pravede Pinholc kamera
fotografavimo kurybines
dirbtuves 9-10 kl. mokiniams
2019 -05 -30. Meninike Sara

Evelyn vede kfirybines dirbtuves

,,Aplinkos ir muzikos garsq

klausymas, atkartojimas ir
interpretavimas" 5 klases

mokiniams 2019-05-29.
Menininke Agne Juodvalkyte
surenge kfirybines dirbtuves,
kuriose mokiniai susipaZino su

ivairiomis audiniq daZymo bei
r dekoravimo technikomis 2019-
I *ze.
I

i 3. Organizuoti 8 seminarai -
I konsultacijos Priekules, Salantq,

I GargZdq, Kretingos. Silutes

I muzikos ir meno mokyklq
I mokytojams. dirbantiems su

I gabiais menui mokiniais.

I Seminarus vede mokyt. V.
Kudinskiene, V. Bek5a, L.M.
Songaile, B. Buinevidiene, I.
Kuriene. Taip pat konsultacijos
vyko J. Karoso, J. Kadinsko
muzikos mokyklq mokytojams-
Jas vede moky. A. DaukSys, K.
Kup5iene, V. Kudinskiene.
2019-02-28 Metodinis
pranesimas Priekules muzikos
mokykloje ,,Pianisto
koncertmeisterio darbo specifika

l ir ypatumai“ PrttCgima paren崖

3. Organizlotos ne

maZiaukaip trys .

konsultacijos ir / ar

kompetencijq
tobulinimo renginiai
regiono (apskrities)
neformaliojo Svietimo
mokyklq mokytojams
gabiq menams vaikq
ugdymo ir jq rengimo
mokytis pagal
specializuoto ugdlrrno
krypties programas
klausimais.
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ir pristate mokyt. V.
Kudinskien e. 20lg -03 -27

Mokyt. V. Bek5a vede
meistri5kumo pamokas

Kretingos rajono Salantq meno
mokyklos saksofono klases

mokiniams. 20 1 9-05-07 Atviros
pamokos Kretingos meno
mokykloje. Pamokas vede

mokyt. B. Buinevidiene. 2019-
03-26 Mokyt. K. Kup5iene vede

seminar4 - meistri5kumo
pamokas Klaipedos miesto ir
regiono smuiko specialybes
mokytojams ir jq mokiniams

,,Teisingi grieZimo smuiku

igudliai" J. Karoso muzikos
mokykloj e . 2019 -03 -27 Mokyt.
L. M. Songaile vede seminar4 -
meistri5kumo pamokas

Klaipedos apskrities muzikos ir
meno mokyklq smuiko
specialybes mokytojams

,,Pasiruo5imo apskrities ir
respublikos stygininkq
konkursams aktualij o s " G ar gZdr4

muzikos mokykloj e . 2019 -03 -27
Mokyt. V. Bek5a vede

meistri5kumo pamokas -
konsultacijas Kretingos rajono
Salantq meno mokyklos
mokytojo Evaldo Pudkoriaus
saksofono klases mokiniams.
2019-05-07 Mokyt. B.
Buinevidiene vede seminar4 -

praktikum4 Kretingos meno
mokykloje.
2019-03-04, 05 Mokyt. A.
diuberkiene organizavo
stygininkq seminar4,,Nuo pirmq
Zingsniq iki R. Katiliaus
konkursooo. 2019 -12-12 Moky't.
I. Kuriene vede seminar4
mokiniams ir mokytoj ams

,,Dinamika ir Strichuote grojant
maZuoju b[gneliu" Silutes meno
mokykloje. 2019-10-18 Mokyt.
V. Bek5a vede seminar4

,,Saksofonas. Vakar, Siandien ir
rytoj" Silrtes meno mokykloje.
2019-11-15 Plunges meno
mokykloje prane5im4

,,Kflrybi5ka ugdymo(si) aplinka

- vaiktl savirai5kos atspindys"
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4. I5 kitq savivaldybiq
(regionq) atvykusiq !
mokykl4 mokytis
gabiq menams
mokiniq dalis
padidejo arba
nesumaZejo, lyginant
su20l7-2018 m. m.

skaite Jtrate Kavaliauskiene ir
Sigita Baroti bei eksponavo rlbq
dizaino mokiniq darbus parodoje

,,l,emaiti3ki atsp indZi ai ".
4. I5 kitq savivaldybiq atvykusiq

i mokykl4 mokytis gabiq
menams mokiniq dalis padidejo
l,2oA lyginant su20l7-2018 m.
m. ir sudare 26,3 o/o nuo bendro
mokiniq skaidiaus.

1.4. Tobulinti
mokytojq
etatinio
apmokejimo
tvark4 pagal
naujus
reglamentuoj
andius
dokumentus

Nuo 2019 m.
rugsejo 1 d.

mokykloje
patobulinta
moky'tojq
etatinio
apmokejimo
tvarka.

l.Nustatyta nauja
darbo kruvio sandara.

2. Pakeista darbo
apmokejimo tvarka.

1. Bendrojo ugdymo, muzikos ir
dailes skyriq metodines gruPes

sudare sulygstamq su mokytoju
individualiq veiklq bei metiniq
valandq uZ Sias veiklas s4ra54,

kuris, suderinus su Gimnazijos
darbo taryba (2019- 06- 26

posedZio nutarimas Nr. D-5)
buvo patvirtintas 2019 -06-27

lsakymuNr.V-50.
1 32 mokytojams, dirbantiems
pagal bendroj o ir specializuoto
meninio ugdymo programas
buvo nustaty'ta ir Patvittinta
nauja darbo kruvio sandara
(2019 -08-26 isakymas Nr.V2-
l2). 2019 -08-30 fsakymu
Nr.V2-l 3 103 mokytojams,
dirbantiems pagal bendrojo ir
specializuoto meninio ugdYmo
programas, buvo parengti ir

I patvirtinti pareigybiq apra5ai.

I Z. Oarbo apmokejimo sistemos

I apraSas buvo patvirtintas 2018-

I Os-11 isakymuNr. V2-15,

I pakeistas 2020-01-20 isakymu
I Nr. VZ-O patvirtinus nauj4 darbo

I apmokejimo sistemos apraS4.

(:墾1堅坐:墨:」l塾:21:旦
iCと

:憂菫型!型:堕重麓:堕:堕:―

vcikla―

"arkOS).
1.5.

4ヽodcrnizuoti

edukacln9

aplink宅

igweminant
2014-2020
mct Ewopos
SalungOS

おn山
iⅣCStiCilll

veiksnl■

Atnaujinant ir
aprupinant
reikiama iranga
edukacines
erdves, sudaryti
geresnes darbo
ir ugdymo/si
s4lygas.

1. Ugdymo priemoniq
ir lrangos bendrojo
ugdymo ir menq
dalykams isigyta uZ

288 089 eury.

l.Nupirkta irangos i5 ES
projekto le5q:
Kompiuterine technika ir
programos -161 455 €.

Baldai (stalai, kedes suolai,
spintos)- 75 479
i,alitzes,roletai - 5274 €.

Muzikos instrumentai -38 109 €.

Yaizdo ir garso irangavargonq
salei - lI 595 €.
4ヽokylllo pricn12ncs ―820C.

(
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programos
priemong

,,Nevalstybini
l+

neformaliojo
Svietimo
erdviq,
valstybiniq ir
nevalstybiniq
mokyklq
modemizavi
mastt.

2. Atnaujinta vargonq,
konferencijq ir sporto
sales uZ 57 785 eury.

Dailes priemones - l0 541 €.

I5 viso - 303 273 C.

2.Vargonq sale - 30 855 €.

Konferencijq sale - 17 ll3 C

Sporto sale - 33 428 C.

I5 viso - 81 396 €.

4.

2. UZduotys, neivykdytos ar ivykdytos i5 dalies d6l numatytg rizikq (iei tokiq buvo)

Pr12Ξ2StyL ttzl墜 9:L_________________

2.1.Nebuvo.

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

U /vciklos PovcikiS gVietimO iStaigOS Veiklai

3.1. 3-ios klases ir svediq kambario remontas. Pager10 ugdymO SllygOS,gimnttjOS
aplinka

veiklos el but o ir rezriltatai

Pasiekti rezultatai ir jq rodikliai

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

uiduotis
atitinkamas

Labai gerai fl

(r€f0l I I

Patenkinamai E

Nepatenkinamai E

6. Kompetencijos, kurias norOtq tobulinti

5.

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis vertinama,

ar nustatytos uZduotYs

iVykdttOS)

Uttduoサ S
Siektini

rezultatai

4.1.Ncbuvo

Uを4型堅望」亜墨生些壁y里2_翌望望望主____
5.1. UZduotys ivykdytos ir viriijo kai kuriuos

sutartus vertinimo rodiklius
5.2.IJLduotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus

vertinimo rodiklius
5.3.Ivykdメos tik kal kurios uЙ duoサ S

sutartus vertinimo rodiklius
pagal

5 .4. lJ Ldlotys neivykdytos pagal sutartus

vertinimo rodiklius

1. Strateginio m4stymo ir pokydiq valdymo (mokejimas priimti, planuoti,

us

kompetencijas

2. Bendradarbiavimo su tevais

Direktorius Gintautas Misiukevidius

I Iiduotvs


