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STRATEGINIO PLANO IRIⅥ [ETINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
Klaipedos Eduardo Balsio menq gimnazijos 2017-2020 m. Strateginiame plane numatyti 3
veiklos prioritetai: 1. Kiekvieno mokinio ugdymosi sekme; 2. Visapusi5kos kfirybingos
asmenybes rai5ka; 2. Gabiq irtalentingq vaikqpaie5ka. I5sikelti 2 strateginiai tikslai: ,,UZtikrinti
kiekvieno mokinio galimybg patirti sekmg ir skatinti siekti auk5diausiq asmeniniq reztilta1u{' ir
,,Tapti gabiq menui vaikq centru Vakary Lietuvoje".

Menines krypties studijas pasirinkusiq abiturientq dalis 67,8yo (numatyta 66%).
Auk5tesniuoju pasiekimq lygiu valstybinius brandos egzaminus i5laikiusiq mokiniq dalis 54,9yo (numatyta 46%). Gauti 4 fvertinimai 100 balq. Mokiniq, pasiekusiq visq bendrojo
ugdymo mokomqjq dalykq auk5tesn[ji (9-10 balq) pasiekimq lygi, dalis -13,8%o (numaga
rc%). Praleistq pamokq per mokslo metus be pateisinamos prieZasties, tenkandiq 1 mokiniui,
skaidius -7 ,4 (numatytag). Mokiniq - laureatq, prizininkq, diplomantq skaidius - 194 (numatyti
246 nepasiekti). Mokiniq patenkintq mokyklos veikla dalis: jaudiasi saugiai gimnazijoje : 4 lygis
(visi5kai sutinka) - 48yo,3 lygis (ko gero sutinka) - 45yo, didZiuojasi gimnazija:4 lygis - 55%
(sudejus 3 ir 4lygi-93%). Yra patenkinti, kad mokosi bfitent Sitoje gimnazijoje: 4 lygis - 58%
(sudejus 3 ir 4 lygi -90%).15 kitq savivaldybiq i gimnazij4 mokytis atvykusiq mokiniq dalis 25,10 (numatyta 2l%). Mokiniq, dalyvavusiq tarptautiniuose renginiuose ir projektuose,
skaidius - 1 01 (num atfii 145 nepasiekti). Koncertq, parodq, surengtq Klaipedos miesto ir vakarq
Lietuvos mokyklose, darZeliuose skaidius - 56 (numatfia 4l). Sudarytq bendradarbiavimo
sutardiq su regiono mokyklomis skaidius - 5 (numatyta 2). Gimnazijoje organizuotq tiksliniq
seminarq skaidius - 6 (numatyta 5). Mokytojq, vedusiq atviras pamokas, seminarus,
konsultacijas skaidius - 84 (numatyta 9). Gimnazijoje vyko 16 profesinio veiklinimo renginiq,
12 i5vykq i ivairias istaigas. ISplestas menines rai5kos pasirinkimas - gitara, diiazo vokalas.
Gimnazija 2018 m. vykde projektus: Mokykla Europos parlamento ambasador6,
Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklq veiklos tobulinimas (bendrojo ugdymo kokybes
gerinimas diegiant progrilm4 ,, M4stymo kovos'o), Mokyklq aprfpinimas gamtos ir
technologiniq mokslq priemonemis (3 190 €), Valstybiniq ir nevalstybiniq mokyklq pastatq ir
mokymosi aplinkos modernizavimas (350 000 €), 100 vilties miesto darbq Lietuvai.
Plediant mokytojq, Svietimo pagalbos specialistq, administracijos kompetencijas, vyko
seminarai gimnazijoje: ,,Sekmingos pamokos virsmas: stukturinio modeliavimo, aktyviqveiklq
organizavimo, paLangos skatinandio grfZtamojo rySio panaudojimas praktikoje", ,,Siuolaikiniq
mokiniq mokymo psichologiniai ypatumai", ,,Klasds valdymo stiliai". Dar 78 mokytojai,
darbuotoj ai kvalifi kacij 4 kele ivairiuose seminaruose, kursuose.

Siekiant i5siaiSkinti mokinio savijaut4 Gimnazijoje, pedagogines, psichologines pagalbos
teikimo mokiniui efektyvum4, vykdytos apklausos, tyrimai: ,,Mokymosi stilius 6a,6b klas6se"
(38 mokiniai), ,,Intelektualiai gabiq mokiniq pasiekimq veiksniai: terq auklejimo stilius bei
la ir lb
75

2
klasese (40

n■ okinl r+)

,N auJ oktl adaptacij a 5

1

2 klasdse" (2e mokiniai), ,,Penktokq adaptacij a
iiaJ1 ―veikla {yrimai).

(44 mokiniai) (vnuu*b:lupe$naz
rguotos glnlnazlJ os veiklos tvarkos: Mokymosi pagalbos tcikilno tvarka,
pakore
Parengtos ir
Vaiko geroves komisij OS 1r J o S darbo organlzavlmo tvarka, Mokiniq iSvykq, ekskursijq,
kelioniq, turistini r+ zygr rl orgaruzavlmo ir vykdymo tvarka, Meninio ugd ymo studij OS veiklos
gyvenanclЧ
organlzaivinlo tvarka, Mokiniq vaZiavimo iSlaidq kompensavimo tvarka, ヽ4okini Q,
gl■ lnazlJ OS bendrabutyje, maitinimo organlzavinlo tvarka, Elcktroninio dienyno tvarkymo
nuostatai, Stojamoj o egzanllno mokyis pagal specializuoto 1llenlnlo ugdymo krypties
programas orgainlzavln■ o vykdymo 1r prlclllllno tvarka, Darbo tvarkos taisykles, Gimnazijos
bendrabudio vidaus tvarkos taisykles 0r,ww.balsio gimnazij a.11 veikla tvarkos )
Modernizuota ugdyrno aplinka: suremontuotos 8 klases, 4 klasiq grindq dango S, 2 tualetai,
pakeisti 24 sporto sales langai, 7 durys, 5 dirbtuviq langai 1S VlSO UZ 35 0 1 2 € Sutvarkytas
tvorele, 江hkti aikstcles pagrindq paruosllno
vidinis gllnnazlJ OS kiemas SU apsaugl
1S VlSO tJz 63 1 97 € Nupirkta: europlnlo proj ekto
asfaltavimui darbai, iSasね 1 tuota aikttelё

gllnnazlJ oJ go'

ir

I
paraiSkos paruoSimas, europinio projekto administravimo paslauga, 15 stacionariq
programine
iranga
ne5iojamas kompiuteriai, suolai,lentos, spintos klasems, rankq dZiovintuvai,
14Se.
14 kompiuterirl - i5 viso 1fir22
II SKYRIUS

IM[ETu VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI
veiklos rezultatai
Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

1

Metq
uZduotys

-

(toliau
uZduotys)

Siektini
rezultatu

vadovaujantis
vertinama, ar
nustaty.tos uZduotys
ivykdytos)

Mokykloje atlikti
tyrimai ir
diagnostiniai
vertinimai, kuriais
remiantis priimti ir
igyvendinami
1.

Pagerejg

mokiniq
pasiekimai ir
paianga,
1.1.

UZtikrinti

kokybiSk4

mokiniq
ugdym4 (si).

ugdymas
planuojamas ir
organizuojamas
sistemingai
stebint ir
vertinant

mokiniq
mokymosi
poreikius,
pasiekimus ir
paLang1.

Pasiekti rezultatai ir j q rodikliai

Vykdyti tyrimai: 2018-03-13
,,Mokymosi stilius" - 6a,6b
klases, 38 mokiniai; 201 8-05-3 I
,,Intelektualiai gabiq mokiniq
1.

ir igyvendinami

pasiekimq veiksniai: tevq
auklejimo stilius bei isitraukimas
iugdymo procesqoo 75 mokiniai;
2018-09-30 Pirmokq
pasiruoiimo mokyklai tyrimas,
40 mokiniq;2018-10-22
Naujokq adaptacija 5-12 klasese,
29 mokiniai; 2018-12-17
Penktokq adaptacija
gimnazijoje,44 5a ir 5b klasiq

sprendimai del
ugdymo turinio ir
proceso pritaikymo
individualiems
mokiniq poreikiams ir
galimybems.
2. Mokykloje priimti
sprendimai del

mokiniai

paramos ir pagalbos

(rlrv,r,v.balsioeimnazij a.lt

mokiniams teikimo
tvarkos .
3. Parengtamokyklos
mokiniq pasiekimq ir
paZangos vertinimo
tvarka ir ji
igyvendinama.

-tyrimai)

-veikla

Kiekvien4 menesi bendrqf q
dalykq mokytojai aptarinejo 512 klasiq mokiniq adaptacijos,
mokymosi rezultatyvumo,
lankomumo problemas. Muzikos
al

3

rezultatus aptare po dalykq
iskaitq, egzaminq - 5 kartus per
mokslo metus, dailes mokytojai
po dailes darbq perZi[rq - 4
kartus per mokslo metus.
Metodines tarybos posedZiuose
buvo analizuojami mokiniq
apklausos rezvltatai,
standartizuotq testq panaudoj imo
galimybes ugdymo kokybei
gerinti, paZangos ir pasiekimq
vertinimo bei isivertinimo
galimybes, skatinant kiekvien4

mokin!patirti sekmg,
pabreZiama mokytojq profesiniq

kompetencijq, kokybi5kos ir
sekmingos pamokos, kurioje
skatinama asmenine mokinio
palanga svarba, teikiamo s
pagalbos mokiniui efektyvumas,
individualios mokiniq pasiekimq
paZangos matavimo, pokydiq
fiksavimo ir rezultatq
panaudojimo asmeninei
paZangai skatinti galimybe s.
Sukurtas ir igyvendinamas
Mokymosi pagalbos teikimo
tvarkos apra5as
(wxzw.b als:o gimna"Zrj

a. l_t

-

veikla - tvarkos), Tevq
informavimo tvarka
(www. bal s$glmntuiia& veikla - tvarkos). Atlikta
20l7ll8 m. m. ugdymo rezultatq
lyginamoji analize ir aptarta
metodines tarybos, mokytojq
tarybos posedZiuose. Atlikti 2 kl.
lietuviq kalbos ir matematikos,4
kl. lietuviq kalbos, matematikos
ir pasaulio paZinimo, 6 kl.
lietuviq kalbos ir matematikos, 8
kl. lietuviq kalbos, matematikos,
istorijos ir gamtos mokslq
standartizuoti testai

(umnv.balsisei{nnazjsft gimnazij a - bendroj o u gdymo
skyrius - NMPP) ir i5analizuoti
r ezultatai metodinese grupdse,
metodinds, mokytojq tarybos
posedyje. Skirta papildoma
konsultavimui
valanda

4

ir pagalb4 mokiniams
pastoviai
veikianti
uZtikina
Vaiko geroves komisija
(www.balsio gimnazij a.lt veikla - tvarkos), psichologo,
socialinio pedagogo
individualios konsultacij os,
pagalbos mokiniui sistema
2.

P aramq

,,Laiptai"

-

(unryw.balsio gimnazij a.lt
veikla * tvarkos -mokymosi
pagalbos teikimo tvarka).
Gimnazij a dalyvauj a SPPC
projekte "Saugios aplinkos
mokykloje kurimas II", pagal
kuri nuo 2018-05-22 iki 201904-29 suteiktos papildomos
psichologines paslaugos - 0,4
etato.

2018 m. birZelio 18 d. lsakymu
Nr. V- 47 patvirtintas Mokymosi
pagalbos teikimo tvarkos apra5as
(wqrw.Uatsio gimnaztj a.lt veikla - tvarkos).
3.201,7 m. birZelio 21 d.
isakymu Nr. V- 39 patvirtintas
Gimnazijos mokiniq paZangos ir
pasiekimq vertinimo tvarkos
apra5as; 2015 m. spalio 16 d.
fsakymu Nr. V- 53 patvirtinta
Muzikos ir dailes skyriq
mokiniq paZangos ir pasiekimq
vertinimo ugdymo procese
tvarka (wwW,.b-al si o gi:n"nazij a. lt veikla

Vykdytos
mokyojq, tevq, mo1.

1.2. Mokyklos

veiklos
kokybei
!sivertinti
naudoti IQES
online
interneto
platform4 ir

joje
pateikiamus

isivertinimo
instrumentus.

Mokykloje
diegiami
duomenimis
gristos vadybos
principai,

isivertinimo
rezultataiyra
naudojami
tolimesniam
mokyklos
veiklos kokybes
tobulinimui.

kiniq 1-3 apklausos
IQES online intemeto
platformoje.
2. Ne maLiaukaip 50
proc. mokiniq tevq
(globejq, rtipintojq),
60 proc. mokiniq ir 80
proc. mokytojq
dalyvavo apklausoje
IQES online.
3. Mokyklos
bendruomeneje priimti
sprendimai del
konkrediq priemoniq
mokyklos veiklai

l.Gimnazij a atliko veiklos
kokybes lsivertinim4
vykdydama dvi apklausas
(mokytojq ir mokiniq) IQES
online platformoj e. "Mokytoj q
apklausa apie vidini mokyklos
bendradarbiavim4: 4.2.1.
Veikimas kartu.
Bendradarbi avimo kultura"
atlikta 2018-06-07. "Mokiniq
apklausa. Mokyklos kult[ra LT"
atlikta 2018-06-06.
2.80 % mokytojq ir 98,5 o/o
mokiniq dalyvavo apklausoje
IQES online interneto
platformoje.

5

tobulinti, jos pradetos
igyvendinti.
4. NMVA pateikta
mokyklos paZangos
ataskaita.

3.2018‑12‐ 03 organizuotas

psichologes L. Dubosaites
seminaras "Klases valdymo
stiliai", skatinantis siekti
mokiniq geros psichologines
savijautos bei tarpusavio
bendravimo gerinimo, konfliktq
sprendimo btidq. Organizuojami
mokyojq bendri renginiai,
Sventes, koncertai
( mokytojq i5vyka i Agluonenus,
gimnazijos laureatq koncertas ir
kt.). Priimami sprendimai,
atsiZvelgiant i mokiniq nuomong
(pakore guotos bendrabudio
tvarkos taisykles, irengta
multimedijos sistema IT klaseje,
pakoreguotas val gyklos
valgiaraStis), bendradarbiauj ama
su gimnazijos parlamentu
(pilietine akcija skirta sausio
I 3 -aj ai, valstybiniq Svendiq
minejimai, mokslo ir Ziniq
dienos organizavimas),
organizuoj amos mokyoj q,
mokiniq diskusijos (,,Kaip
jaudiuosi mokykloje?" - mokiniq
pasi[lymai, pageidavimai l-4 kl.
,,Kaip pagerinti mokiniq
savijaut4 mokykloje?" - 5-12kl.
Mokyojq diskusija,,Pasaulio
kavineje: gimnazijos darbo
tvarkos taisykles"). Mokytojai
skatinami dalintis gerqa
patirtimi, organizuoj amos
atviros pamokas ( mokytojai
v ede 7 4 atviras (integruotas)
pamokas (pradiniq kl.- 14;
gamtos ir tiksliqiq m.- 18,
uZsienio klb.- 23, socialiniq
17, lietuviq klb.-2).
I mokslq
Gerinama mokymo iranga ir
priemonds, kad jos b[tq
ivairesnds, Siuolaiki5kos ir
atitiktq mokiniq poreikius

-

(vykdomi projektai,,Mokyklq
aprupinimas gamtos ir
technologiniq mokslq

priemonemis",,,Valstybiniq ir
nevalstybiniq mokyklq pastatq ir
mokymosi aplinkos

6

4.IQES online intemeto
platforma naudoj omes atlikdami
gimnazijos veiklos kokybes
isivertinim4, o pilnos apimties
NMVA parengt4 isivertinimo ir
paZangos anket4 planuoj ame
pildyti 2019 metais. Si priemone

l.3.Inicijuoti
ir organizuoti
veikl4, skirt4
menams
gabiq vaikq
paie5kai ir

atpaZinimui,
siekiant

nukreiptijuos
mokytis i
mokykl4
pagal

specializuoto
ugdymo
krypties
programas

numatyta ir2019 m. Gimnazijos
veiklos
I . Vykdydama veikl4, 1. Sudarytos bendradarbiavimo
sutartys su: Plunges meno
skirt4 gabiq menui
mokykla, Plateliq meno
vaikq paie5kai ir jq
mokykla, MaZeikiq Vytauto
gebejimq
atskleidimui, mokykla Klovos muzikos mokykla,
Kretingos meno mokykla.
sistemingai
2. 201 8-09-08-09 gimnazijos
bendradarbiauja ir
smuikininkq ansamblis, styginis
pletoja socialing
orkestras kartu su Plunges,
partnerystg su 3-5
regiono (apskrities) ar GargZdq, Tel5iq, Viek5niq,
Kretlngos, Palangos, Silutes,
Salies neformaliojo
Naujosios Akmenes meno ir
vaikq Svietimo
muzikos mokyklq mokiniais
mokyklomis.
Sudarytos
dalyvavo M. K. Oginskio
s4lygos menams 2. Regione
festivalyje Plungeje.
(apskrityje)
kartu su
gabiems
2018-04-25 kartu su GargZdq
neformaliojo vaikq
vaikams,
Svietimo mokyklomis
nepriklausomai
,,Vaivoryk5tes" gimnazija
organizavome respublikini
nuo jq socialines organizuoti 3-5
j
(projektai,
aunqiq dizaineriq konkurs4
renginiai
padeties,
konkursai ir kt.), skirti ,,Kitokia mada".
gyvenamosios
2018-12-05 kartu su Klaipedos
gabiq menui vaikq
vietos, amZiaus,
J. Kadinsko muzikos mokykla
paie5kai, jq
lyies, kalbines
gebejimq
vykdytas bendras projektas
aplinkos, rinktis atpaZinimui,
jq poreikius ir
atskleidimui.
,,Dovana maZiesiems". Tikslas
vaikq kflrybi5kumo
ugdyti
3-5
Organizuotos
3.
interesus
kompetencijas, atskleisti
konsultacijos regiono
atitinkanti
gebejimus.
(apskrities)
ugdym4(si)
2018-12-07 bendras projektas su
neformaliojo vaikq
pagal
Klaipedos J. Kadinsko muzikos
Svietimo mokyklq
specializuoto
mokykla,,Kaledq Zvilgesy".
ugdymo krypties mokyojams,
dirbantiems su gabiais Tikslas - atskleisti mokiniq
programas.
savirai5kos galimybes muzikoj e
menui vaikais.
bei daileje.
4. Organizloti 2-3
3. 20 1 8-03 -27 organizuota
kompetencijos
metodine diena, vestos atviros
tobulinimo renginiai
solfedZio, ritmikos ir choro
regiono (apskrities)
neformaliojo Svietimo pamokos, vykdltos dalykines
konsultacijos Skuodo muzikos ir
mokyklq ir I u
meno mokyklos bei Skuodo
specializuoto ugdymo
bendrojo ugdymo mokyklq
krypties programas
muzikos mokytojams.
vykdandiq mokyklq
2018-04 -27-2 8 organizuotas
pedagoginiams

-

100も okanこ i
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5. I5 kitq savivaldybiq

(regionq) atvykusiq i
mokykl4 mokytis
gabiq menams
mokiniq dalis
padidejo arba
nesumaZejo, lyginant
su20l6-2017 m. m.

rankq Lietuvos Simtmediui".
Dalyvavo Plunges, GargZdq,
Silutes, Nidos, MaZeikiq,
Klaipedos muzikos ir meno
mokyklq j auniej i pianistai.
Projektas tgstinis, tikslas - siekti
pritraukti ir pakviesti gabius
vaikus mokytis gimnazij oje.
20 1 8- 1 I -27 -28 smuikininko,
docento Vilhelmo eepinskio
seminaras - meistri5kumo
pamokos, konsultacijos regiono
muzikos ir meno mokyklq
mokiniams ir mokyojams.
Dalyvavo pedagogai i5 Plunges,
Siauliq, GargZdq, Kretingos,
Priekules, Rietavo muzikos ir
meno mokyklq.
20 1 8- 1 I -20-22 tarptautinio
projekto,,Pianistq rengimo
tarptautiniams konkursams
papildomas aspektas: atviros
meistriSkumo pamokos ir
paskaitos". Pamokas konsultacijas vede prof. Juris
Kalnciems, Normunds Viksnes
(Latvij a), Vladimir Slobodian
(Rusrja). Dalyvavo Silutes,
Ventos, MaZeikiq, Klaipedos m.
muzikos mokyklq, gimnazijos
jaunieji pianistai.
20 1 8-06-1 8-21 meistriSkumo
kursai smuikininkams,,Musica
in vivo" Pamokas
konsultacijas vede prof. Mariane
Piketty (Pranc[zij a), Maias
Alyamani (Sirij a/Kataras), Egle
Valute, Kristina Kup5iene
(Lietuva). Sudaryta galimybe
pasitobulinti ir pakelti dalyking
kompetencij4 Klaipedos m. ir
apskrities meno mokyklq
smuiko mokyojams.
4. Mokytoja K. Kup5iene vede
seminarus, atviras pamokas,
konsultacijas Palangos S.
Vaini[no (201 8-05-21 ; 201 8-l 004 ), TelSiq (2018-03-04 ),
Kretingos (2018-03 -27), Plunges
(2018-11-08) muzikos ir meno
mokyklq pedagogams.
So Domarkienё

-

8

(20 I S-04- 1 6), E. Tverijoniene
(201 8-04-16) vede seminatus,

atviras pamokas GargZdq
muzikos mokyklos pedagogams.
Mokytoj a Z. Kariniauski ene
(2018-04-1 1) vokalo klausimais
konsultavo Plunges meno
mokyklos pedagogus.
Mokl.tojos J. Kavaliauskiene, L.
Zulpiene 20 I 8- 1 | -22 skaite
pranesimus Kretingos meno
mokykloje vykusioje teorineje
praktinej e konferencij oj e
,,Ktirybines pamokq
interpretacij os". Mokytoj a J.
Kavaliauskiene GargZdq
jaunimo centre 2018-02-01 vede
kurybines dirbtuves miesto
mokyklq dailininkams,
5. I5 kitq savivaldybiq atvykusiq
i mokykl4 moky'tis gabiq
menams mokiniq dalis padidejo
1,7 oh lyginant s;u2016-2017 m.
m. ir sudare25,l Yonuo bendro

-

nlokinl
1

1.4. Parengti

egzarrino,
kurio metu
patikrinami i
mokykl4
stojandiq
mokiniq
gebejimai
mokyis pagal
specializuoto
ugdymo
krypties
program4,
organizavimo

ir

Nustatytos
ai5kios stojandiq

i mokykl4
mokiniq
gebejimq
mokytis pagal
specializuoto
ugdymo krypties
program4

patikrinimo
proceduros irjq
vykdymo tvarka.

vykdymo
tvark4.

1.5.fgyvendin
ti etatini
mokytojq
darbo
apmokeiim4.

Nuo 2018 m.
rugsejo I d.
mokytojams
taikomas etatinis

. Parengta

ir

patvirtinta egzamino,
kurio metu
patikrinami imokykl4
stojandiq mokiniq
gebejimai mokytis
pagal specializuoto
ugdymo krypties
program4,
organizavimo ir
vykdymo tvarka.
2.2018 metais i
mokykl4 stojandiq
mokiniq gebejimai
mokytis pagal
specializuoto ugdyrno
krypties program4
buvo tikrinami pagal
patvirtint4 stojamojo
egzamino
organizavimo ir
1. Nustatyta

mokytojq, dirbandiq
pagal bendrojo
ugdymo programas,
darbo

skaiёiaus.

kr[vio

sandara.

1.2018 m. geguZes 9 d. isakYmu
Nr. V-33 patvirtinta Stojamojo
egzamino mokytis pagal
specializuoto meninio ugdYmo
krypties programas
organizavimo, vykdymo ir
priemimo tvarkos apra5as
0\iww. balsiogi mnazlja.lt
veikla - tvarkos).

-

2.2018 metais i gimnazij4 istojo
mokytis 45 I -os klases ir 43 II X klasiq mokiniai, kuriq
gebej imai mokytis pagal
specializuoto ugdymo krypties
program4 buvo tikrinami pagal
patvirtint4 stojamojo egzamino
organizavimo ir vykdymo
tvark4.
1. Kiekvieno skyriaus metodines
grupes sudare nekontaktiniq val.
bendruomenei ir metodinei
veiklai sqraS4, kuris, suderinus
su Gimnaziios darbo taryba

9
darbo
apmokejimas

2.Parcngti ir

(2()18‐

()8‐

23 posedttio

patvini■ i mOkメ ●■

nutarimas Nr.D‐ 3)buvo

parcigybiu apraSai・

patvirtintas 2018‑08‐

24

isakymuNr.V48.2018m.
rugpり iこ io

31 d.isakymuNr.V2…
ams,
20。 135 mokメ ●
diめ antiems pagd bendrojO ir
speciaizuoto meninio ugdymo
progranas patVi■ inta nuStaち rta
darbo kruvlo sandara。

2.20181n.rugpJuこ i031d.
isakymuNro V2‐ 19143
mOkメ damS,diめ antiemS pagal
bendroJO ir specializuotO

rneninio ugdymo prograrnas,
parenJi ir patVi■ imi pareigybiЧ
aprasal。
ar

2.

buvo

ig dalies dOl

PrieZastys, rizikos

Uttduotys
2.1.
2.2.

2.3

2.4
2.5

3. Uiduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
veiklos rezultatams

buvo atlikta

U

/veiklos
3.1. lrengta pastatq apsaugos sistema, pabaigtas
os kiemo

Poveikis Svietimo istaigos veiklai
Pagerao ugdymo sllygos,gimnazttos
aplink生

3。 2.

3.3.

3.4
3.5

veiklos

4.

Uttduotys

4.1.

4.2.
4。

3

4.4.
4.5。

Sicktini rczultatai

buvo

ir rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriai s vadovauj antis
vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdlqs)

Pasiekti

КZultatai ir九
rodikliai

10

III

SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

uiduotis

5。

PaZymimas

UZduodiq ivykdymo apra5Ymas
kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
sutartus vertinimo rodiklius
sutartus vertinimo rodiklius

lr

1

5。

ls esnles

5.2.

5.3.Ivykdytos tik kai kurios
5。

atitinkamas langelis
al El̲̲̲̲
Labai堅三
Gerai

E
Nepatenkinamai E
Patenkinamai

pagal sutartus vertinimo rodiklius

4.UЙ duotys

tobulinti

kurias

6.

6.1. Strateginio m4stymo

ir

pokydiq valdymo kompetencijas (mokejimas priimti, planuoti,

vddyti pokyこ iuS)
6。

2.Bendradarbiavilno su tevais
C)intautas h4isiukeviこ ius

Direklorius
(para5as)

(Svietimo lstaigos vadovo pareigos)

(VttdaS ir paVarde)

2019‐ 01‑18
(d江 →

IV SI(YRIIJS

VERTINI】 旺O PAGRINDI】 唖ASIR SIULYM〔 AI
gimnazijos
fvertinimas, jo pagrindimas ir si[lymai: Gimnazijos taryba susipaZino ir apsvarste
2019 m.
tarybos
direktoriaus Gintauto Misiukevidiaus 2018 metq veiklos ataskaitq. Gimnazijos
vasario 4 d. protokolo Nr. V4-l nutarimu gimnazijos direktoriaus Gintauto Misiukevidiaus Metq
veiklos ataskaitos uZduotys i5 esmes ivykdytos, pasiektus rezultatus vertiname Gerai.
7.

Sifrlome:
1。

Stiprinti bcndradarbiaViina ir kontaktus su tdvais, sprendttiant ugdylno ir lankonluino klausilnus.

regione kviedantjuOS mOkytiS gimnaZl● e。

2.Aktyvi■ i veikll Susijusれ su

Rainina Sukiene

Gimnazijos tarybos pirmininke
(mokykloje

-

(VttdaS i pⅣ 鉗d{う

mokyklos tarybos

)

2019‐ 02‐ 05

(data)

-

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

8. |vertinimas,

jo pagrindimas ir sitilymai:

(Svietimo istaigos savininko teises ir
pareigas igyvendinandios institucijos

(paralas)

(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

-

(vardas

lr

pavarde)

(daa)

