
 

 

 

 

 

TRAKŲ R. AUKŠTADVARIO GIMNAZIJA 
(švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

ARŪNO VALANČIAUSKO 
(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) 

 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2019 m. sausio 20 d. Nr. ________ 
(data) 

 

AUKŠTADVARIS 

(sudarymo vieta) 

 

I SKYRIUS 
 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

1. Švietimo įstaigos strateginio plano ir gimnazijos metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svarbiausi rezultatai bei 

rodikliai. 

1.1 . Tikslas – siekti kokybiško ugdymo(si). 

1.1.1.  Uždavinys - plėtoti mokyklos vadovų ir mokytojų profesines kompetencijas sėkmingam mokyklos strateginių tikslų įgyvendinimui. 

Priemonės Rezultato vertinimo kriterijai Pasiekti rezultatai 

a) Kvalifikacijos poreikių 

nustatymas bei kvalifikacijos 

programos parengimas. 

Patvirtinta kvalifikacijos 

kėlimo programa, kurioje  

numatytos dvi skirtingos 

kvalifikacijos kėlimo formos. 

90 % mokyklos pedagoginių darbuotojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

dalyvavo gimnazijoje organizuotuose kvalifikacijos kėlimo seminaruose. 

(direktoriaus įsakymai 2018-02-03 Nr.V1-21, 2018-10-01 Nr. V1-21). 

b) Kvalifikacijos tobulinimas 

gimnazijoje bei už jos ribų. 

Vadovų, mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų, 

dalyvavusių kvalifikacijos 

kėlimo programose skaičius. 

Gimnazijos darbuotojai kvalifikacijos kėlimo programose dalyvavo 

vidutiniškai po 5 dienas. Kvalifikacijos metu įgytas žinias taiko pamokose, 

veiklose. 11 stebėtų pamokų mokytojai pritaikė kvalifikacijos kėlimo 

kursuose įgytas žinias. 
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c) Mokytojų atestacijos 

programos įgyvendinimas. 

Atestaciją kėlusių mokytojų 

skaičius pagal atestacinės 

komisijos planą. 

Technologijų mokytoja apsigynė mokytojos ekspertės vardą (direktoriaus 

įsakymas 2018-12-20  Nr. V1-193). 

1.1.2.  Uždavinys - siekti, kad kokybiškai būtų suplanuotas ugdymo turinys, numatant ugdymo metodų įvairovę, užtikrinant, kad mokomųjų 

dalykų ilgalaikiai planai būtų orientuoti į ugdymo kokybės siekimą, sėkmingą daugumos mokinių mokymą. 

Priemonės Rezultato vertinimo kriterijai Pasiekti rezultatai 

a) Ugdymo plano 

įgyvendinimas . 

Ilgalaikių teminių planų 

kokybės gerinimas. 

Laiku parengtas ugdymo 

planas, orientuotas į daugumos 

mokinių poreikius. 

 

 

 

 

 

 

 

NMVA išorinis gimnazijos 

vertinimas 

2018 m. visi   mokiniai (100 %)  perkelti į aukštesnę klasę. 15 ( 100 %) 

abiturientų gavo brandos atestatus, 14 (100%) -  pagrindinio išsilavinimo 

pažymėjimus. 

Parengti 2018-2019 m. m. I pusmečio individualūs ugdymo planai 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, individualus ugdymo 

planas III g klasės mokinei mokymui namuose (gimnazijos Vaiko gerovės 

komisijos 2018-09- 06  protokolas Nr.8). Mokytojai įgyvendina ugdymo 

planuose numatytus uždavinius. Stebėta 12 pamokų. Aptarta Vaiko 

gerovės komisijos posėdyje 2018-12-28 protokolo Nr.10. 

 

Gimnazijoje vykusio  NMVA 2018-03-01 Nr. A-10 išorinio vertinimo 

rezultatas: 

1. Paveikus orientavimasis į mokinių poreikius (2.1.3 – 3 lygis). 

2. Lankstus veikimas kartu  (4.2.1 – 3 lygis). 

b) Tikslingas kūrybingų, 

aktyvių, kritiškų mokymo 

metodų (įskaitant IKT) 

taikymas pamokose, siekiant 

ugdymo(si) kokybės. 

Ugdomojoje veikloje taikomi 

išbandyti ir nauji mokymo 

metodai.  

 

 

 

 

Nacionalinio  mokinių 

pasiekimų patikrinimo 6,8 

klasėse analizė. 

 

 

 

 Gimnazijoje vykusio išorinio vertinimo rezultatai: 

1.Geri mokinių įvairių veiklų pasiekimai (1.2.1. –  3 lygis). 

2. Savitas ugdymas mokyklos gyvenimu  (2.3.2. –  4 lygis). 

3. Įvairi šiuolaikiška įranga bei priemonės (3.1.1. – 3 lygis). 

4. Potenciali aplinkų bendrakūra  (3.1.3 – 3 lygis). 

5. Pokyčius skatinanti pasidalyta lyderystė  (4.1.2 – 3 lygis). 

 

6  klasės mokiniai, dalyvavę matematikos NMPP, pasiekė pagrindinį ir 

aukštesnįjį lygį 21 %  daugiau nei 2017 m. 

Skaitymo pagrindinį ir aukštesnįjį lygį pasiekė 33 % daugiau nei 2017 m. 

8 klasės mokiniai, dalyvavę matematikos NMPP, pasiekė pagrindinį ir 

aukštesnįjį 3  %  daugiau nei 2017 m. 

Gamtos mokslų  aukštesnįjį lygį pasiekė 13 % daugiau nei 2017 m. 
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Mokinių dalyvavimo 

dalykinėse olimpiadose, 

konkursuose, varžybose 

analizė. 

Nacionalinė „ Žalioji olimpiada“. Finalinis turas. 

Integruotas technologijų ir literatūros konkursas „ Kūrybos paukštė –2018 

m.“ –  I vieta. 

Respublikinė technologijų olimpiada „ Šimtas ateities ženklų Lietuvai“. 

Rajoninės olimpiados :  

Biologijos olimpiada I g klasė                                       -      I vieta; 

Technologijų olimpiada  III g klasė                               -      I vieta; 

                                          II g klasė                               -      II vieta; 

Chemijos olimpiada III g  klasė                                      -       I vieta; 

Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiada  I g   -       II vieta; 

Meninio skaitymo konkursas    III g  klasė                     -       III vieta ;            

Dalyvauta 9 rajoninėse sporto varžybose. Užimta 16 prizinių vietų. 

 

 

1.2. Tikslas – siekti kiekvieno mokinio pažangos. 

1.2.1. Uždavinys - ugdyti mokinių atsakomybę už savo mokymąsi. 

Priemonės Rezultato vertinimo kriterijai Pasiekti rezultatai 

a) Ugdymo procese skatinti 

mokinių įsivertinimą 

(pastangų, žinių, užduočių 

atlikimą, savijautą, nuotaiką). 

Įdiegti kiekvieno mokinio 

asmeninės pažangos 

vertinimo sistemą. 

Ugdyti mokinių mąstymo 

gebėjimus, kūrybiškumą. 

Atnaujintas mokinių 

mokymosi pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tvarkos 

aprašas. 

 

Patvirtinta mokinių pasiekimų 

ir pažangos įsivertinimo 

anketa.  

 

 

Atlikta mokinių apklausa 

(NMVA 2018-12-05). 

Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 

patvirtintas direktoriaus įsakymu 2018-08-30 Nr. V1-118.  

Mokytojai laikosi tvarkos aprašo nuostatų (Metodinės tarybos posėdžio 

protokolas  2018-12-27  Nr. 4). Paskelbta gimnazijos tinklalapyje. 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos įsivertinimo anketa  patvirtinta 

direktoriaus įsakymu 2018-08-30 Nr. V1-118. Mokiniai patys įsivertintina 

metų pradžioje, pažangą pamokose, pažangą po kiekvieno pusmečio. 

Stebėta 16 pamokų (pamokų stebėjimo protokolai). 

 

Apklausos rezultatas: aukščiausios skalės įvertinimas - Man yra svarbu 

mokytis 3,5. 

b)  Sukurti bei įdiegti 

aktualią, nuolat veikiančią 

socialinės-pilietinės veiklos 

sistemą gimnazijoje. 

5-8, I-II klasių mokinių, 

dalyvaujančių socialinėje -

pilietinėje veikloje, skaičius. 

 

Visi gimnazijos mokiniai (100 %) 2018 metais dalyvavo socialinėje-

pilietinėje veikloje, mokslo metų pabaigoje ši veikla įskaityta visiems. 
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Atlikta mokinių apklausa 

NMVA 2018-12-05 

Apklausos rezultatas: aukščiausios skalės įvertinimas – Man įdomi ir 

prasminga mokyklos organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla 3,2. 

1.2. 2. Uždavinys - sudaryti sąlygas mokiniams kryptingai plėtoti turimas ir įgyti naujas kompetencijas. 

Priemonės Rezultato vertinimo kriterijai Pasiekti rezultatai 

a) Ugdymosi aplinkų 

išplėtimas seniūnijoje, 

gimnazijoje (muziejaus, 

parodų, parkų ir t.t. aplinkų 

pritaikymas ugdymo 

procesui). 

Naujų, pažangių ugdymo 

metodų diegimas. 

Planuojamos ir įgyvendinamos 

mažiausiai 5% dalykui skirtų 

pamokų kitose erdvėse per 

mokslo metus. 

 

NMVA išorinis gimnazijos 

vertinimas. 

 

 

Atlikta Mokinių apklausa 

NMVA 2018 -12-05. 

Mokytojai vedė 39 pamokas netradicinėje aplinkoje (direktoriaus 

įsakymai). 

 

 

 

Gimnazijoje  vykusio  NMVA 2018-03-01 Nr. A-10 išorinio vertinimo 

rezultatas: 

Kūrybiškas mokymasis ne mokykloje (3.2.1. – 4 lygis). 

 

Apklausos rezultatas: 

Man labai patinka integruotos pamokos, kai vienoje pamokoje mokoma 

kelių dalykų (pavyzdžiui: užsienio kalbos ir geografijos, istorijos ir lietuvių 

kalbos, dailės ir muzikos ir pan.) 3,2. 

b) Dalykinių olimpiadų, 

konkursų, parodų, viktorinų 

organizavimas. 

Kūrybiškumo lavinimo 

dirbtuvių sukūrimas, naujų 

mokinių saviraiškos erdvių 

atsiradimas. 

Dalykinių olimpiadų, 

konkursų, parodų, viktorinų 

organizavimas ir vedimas. 

 

Gimnazijos priesalyje naujos 

mokinių poilsio zonos 

įrengimas. 

 

Krepšinio aikštelės įrengimas. 

Organizuotos visų dalykų olimpiados. Jose dalyvavo  65  mokiniai. 

 

 

 

2018 spalio mėn. įrengta nauja poilsio erdvė mokiniams gimnazijos 

priesalyje. 

 

 

2018 m. spalio mėn. stadione įrengta nauja krepšinio aikštelė. 

 

1.3. tikslas. Skatinti bendradarbiavimą tarp gimnazijos bendruomenės narių. 

1.3.1. Uždavinys –  stiprinti visų mokinių, tėvų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, ugdymo aplinkos darbuotojų bendradarbiavimą 

siekiant kiekvieno mokinio ugdymo pažangos, visų bendruomenės narių sėkmingos socializacijos. 

Priemonės Rezultato vertinimo kriterijai Pasiekti rezultatai 
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a) Gerinti visų gimnazijos 

padalinių veiklos viešumą, 

pasitelkiant turimas 

nemokamas informacijos 

sklaidos priemones: interneto 

svetainę, el. dienyną, el. paštą 

ir pan. 

Efektyviai veikia mokyklos 

tinklapis, el.dienynas, NMVA 

išorinis gimnazijos vertinimas. 

 

Gimnazijoje vykusio  NMVA 2018-03-01 Nr. A-10 išorinio vertinimo 

rezultatas: 

Kryptinga gimnazijos tinklaveika  (4.2.3 – 4 lygis). 

b)  Gimnazijos 

bendruomenės narių renginių 

organizavimas. 

Gimnazijoje organizuoti       

renginiai.  

 

 

Gimnazijos įkūrimo šimtmečio  

jubiliejaus organizavimas ir 

vedimas. 

Direktoriaus įsakymai 2018-02-03 Nr. O1-26, 2018-03-02 Nr.O1-57, 

2018-07-12 Nr.O1-198, 

2018-10-05 Nr.O1-253, 2018-12-21 Nr.O1-381. 

 

2018-10-26  Nr.P1 – 153. 

c) Teikti psichologinę, 

socialinę, pedagoginę 

pagalbą pasitelkiant visus 

gimnazijos darbuotojus. 

Įsteigtos mokykloje reikiamų 

pagalbos mokiniui specialistų 

pareigybės. 

Nuo 2018-09-03 į darbą priimta psichologė (direktoriaus įsakymas 2018-

09-03 Nr.P1-11). 

 Mokiniams teikiama  specialistų pagalba. 

 
 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

2.  Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai. 

Metų užduotys (toliau – 

užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai, kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

2.1. Mokinių vertinimo 

sistemos tobulinimas. 

Gerai veikianti 

„Vertinimas 

ugdymui“ sistema. 

Mokinių pasiekimų 

ir pažangos 

1.Tinkamai paruoštas 

mokinių mokymosi 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tvarkos 

aprašas. 

Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos 

aprašas patvirtintas direktoriaus įsakymu 2018-08-30 Nr. V1-

118.  
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vertinimas 

vykdomas 

sistemingai 

laikantis bendrų 

susitarimų dėl 

vertinimo tvarkos. 

Vertinimo sistema 

skatina mokinių 

ugdymąsi. 

 

2. Su gimnazijos  

bendruomene aptarti 

vertinimo tikslai ir 

uždaviniai, vertinimo 

principai ir nuostatos, 

vertinimo planavimas, 

vertinimas mokant ir 

baigus programą, 

įvertinimų fiksavimas, 

vertinimo analizė, tėvų 

informavimas ir bendru 

susitarimu laikomasi šių 

nuostatų. 

Mokytojai laikosi tvarkos aprašo nuostatų (Metodinės tarybos 

posėdžio protokolas  2018-12-27  Nr. 4). Paskelbta gimnazijos 

tinklalapyje. Mokinių pasiekimų ir pažangos įsivertinimo anketa  

patvirtinta direktoriaus įsakymu 2018-08-30 Nr. V1-118. 

Mokiniai patys įsivertintina metų pradžioje, pažangą pamokose, 

pažangą po kiekvieno pusmečio. Stebėta 16 pamokų (pamokų 

stebėjimo protokolai). 

 

Apklausos rezultatas: aukščiausios skalės įvertinimas - Man yra 

svarbu mokytis 3,5. 

2.2. Ugdymo aplinkos 

gerinimas. 

Sudarytos  geresnės  

aktyvaus poilsio, 

sportavimo ir 

ugdymosi sąlygos. 

1. Įrengta šiuolaikiška 

lauko krepšinio aikštelė 

su dirbtine minkšta 

danga, plastikinėmis 

lentomis ir 

amortizaciniais 

krepšiais. 

 

2. Apšildytas pagal 

panaudą  gimnazijai 

priklausančio pastato 

sutapatintas stogas. 

Antro aukšto klasėse 

žiemos metu bus 

šilčiau, vasaros metu 

pastato stogas 

nebeįkais. 

1. Įrengta šiuolaikiška lauko krepšinio aikštelė su dirbtine 

minkšta danga ir amortizaciniais krepšinio lankais (darbų 

perdavimo-priėmimo aktas  2018 m. lapkričio 30 d., Nr. AP8 - 

560). Mokiniai šiltuoju metų laiku galės lavinti žaidimo įgūdžius 

lauke. Tai yra sveikesnės sąlygos nei sporto salėje. 

 

 

 

2.  Apšildytas pagal panaudą  gimnazijai priklausančio pastato 

sutapatintas stogas. Antro aukšto klasėse žiemos metu yra 

šilčiau, vasaros metu pastato stogas nebeįkaista (darbų 

priėmimo-perdavimo aktas  2018 m. gegužės 25 d. Nr. 1). 

1.3 Trakų  r. 

Aukštadvario 

Tinkamai 

organizuotas 

gimnazijos 

1. Sukauptas 

pakankamas lėšų kiekis 

renginiui vykdyti. 

1. Renginiui organizuoti buvo gauta ir panaudota 1650 eurų.  
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gimnazijos šimtmečio 

įkūrimo minėjimas. 

jubiliejinis  

renginys. 

2. Sutelkta visa 

gimnazijos 

bendruomenė renginio 

pasiruošimui ir 

vykdymui. 

 

3. Renginio 

reklamavimas. 

 

 

4. Bendruomenės ir 

svečių atsiliepimai. 

2. Renginiui organizuoti buvo pasitelkta visa gimnazijos 

bendruomenė, Aukštadvario miestelio bendruomenė ir 

Aukštadvario Kristaus atsimainymo bažnyčia,  Rūdiškių ir Trakų 

meno mokyklos. Įgarsinant renginį pagalbą suteikė Trakų 

kultūros rūmai.  

 

3. Renginys buvo reklamuotas Trakų r. savivaldybės svetainėje  

2018 spalio 22 d., rajoniniame laikraštyje „Trakų Žemė“ 2018 

spalio 24 d., Aukštadvario gimnazijos internetinėje svetainėje. 

 

4.  Socialinių partnerių dovanos ir padėkos, Trakų r. 

savivaldybės merės padėka, Aukštadvario bendruomenės padėka, 

LT Seimo narių J.Baublio ir J.Liesio padėkos. Straipsnis apie 

renginį rajoniniame laikraštyje „Trakų žemė“ 2018 m. lapkričio 9 

d.  Nr. 45.  
 

3. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo). 

Užduotys Priežastys, rizikos  

3.1. Nėra  
 

4. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos. 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

4.1.  Vadovaujantis Trakų r. savivaldybės administracijos 

direktoriaus įgaliojimu  2018 m. spalio 11 d. Nr. APS-354, 

pasirašyti valstybinio turto panaudos sutartį ir atlikti kitus 

tikslinius veiksmus dėl negyvenamų patalpų, esančių 

Technikumo g. 1, Aukštadvaryje, Trakų r. sav. (statinio 

unikalus Nr. 7996-4017-1011).  

Pasirašyta valstybės turto panaudos sutartis,  2018 m. rugpjūčio 16 d. Nr. 

50, Aukštadvaris. 

Šia sutartimi penkeriems metams perduodamos negyvenamos patalpos 

Trakų r. Aukštadvario gimnazijai ugdymo proceso organizavimui. 

Šia sutartim pagerintos ugdymo sąlygos: atsisakyta nereikalingų patalpų, 

technologijų dirbtuvės perkeltos į pagrindinį pastatą, įkurta mokinių 

poilsio zona aktų salės priesalyje. Susitarta dėl apmokėjimo  už 

energetines sąnaudas ir investicijas į ugdymo sąlygų gerinimą. 

4.2.  2018-05-17 gautas Trakų r. savivaldybės administracijos 

direktoriaus leidimas Nr. AP3-1668  įsigyti 10 stacionarių 

kompiuterių, kurių vieno vertė neviršija 500 eurų. 

Įsigijome serverinį kompiuterį, kurio pajėgumas yra 20 darbo vietų. 

Chemijos kabinete yra įrengta 16 personalinių darbo vietų ( PVM 

sąskaita/faktūra PRD0009541).  Šiomis  kompiuterizuotomis darbo 
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vietomis  turi galimybę naudotis gamtos mokslų ir užsienio kalbų 

mokytojai. Ši įranga leido tinkamai pasiruošti  2019 m. valstybinio IT 

brandos egzamino organizavimui Aukštadvario  gimnazijoje.  

4.3. Baigiantis finansiniams 2018 m., iš sutaupytų lėšų buvo 

įsigytas lazerinis HD projektorius, (PVM sąskaita/faktūra 

BMKN  Nr. 0057878). 

HD lazerinis projektorius ir elektrinis ekranas buvo sumontuoti aktų salėje 

2019-01-04.  Naudojant šią vaizdo demonstravimo techniką   masiniai 

renginiai taps įdomesni. Šia vaizdo demonstravimo technika jau buvo 

pasinaudota minint 1991 m. Sausio 13-osios  įvykius. 

 

5. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai. 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

5.1. Nėra.    
 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6.Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas langelis 

6.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai X 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

6.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Vadyba ir psichologija. 

7.2. Ugdymo naujovės ir jų diegimas. 
 

 

Gimnazijos direktorius                       ________                   Arūnas Valančiauskas         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                           (data) 
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IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ____________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________  

 

____________________                        __________               _________________     __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                            (vardas ir pavardė)                (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

9. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ____________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________  

 

______________________                 __________            _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                      (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________ . 

 

IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

10. Kitų metų užduotys. 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) 
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10.1.Kurti mokinių poreikius 

atitinkančias edukacines erdves. 

Sudarytos geresnės sąlygos 

sportuoti šaltuoju metų laiku. 

Atliktas sporto salės stogo šiltinimas. Vidaus darbai: perdažytos 

sporto salės lubos ir sienos; pakeistos grindys. 

10.2. Efektyvinti ugdymo procesą 

pasitelkiant turimas  gimnazijos 

informacines/technologines ugdymo 

priemones. 

Efektyviai išnaudojamos 

informacinės-technologinės 

ugdymo priemonės ugdymo 

procese. 

Stebėtas ugdymo procesas. Mokytojai  90% efektyvumu naudoja 

informacines-technologines ugdymo priemones. 

10.3. Organizuoti ir įgyvendinti 

programą „Paauglystės kryžkelės 5-8 

klasėse“ . 

 

 

Praleistų pamokų be 

pateisinamos priežasties 

sumažėjimas. 

 

 

 

Mažės drausminių 

nusižengimų mokykloje. 

 

 

Didės mokinių skaičius, 

lankančių neformaliojo 

švietimo  užsiėmimus. 

Parengtas ir įgyvendintas programos planas. 

 

Praleistų pamokų be pateisinamos priežasties lyginamoji analizė: 

lyginamas praleistų pamokų  skaičius be pateisinamos priežasties iki 

programos vykdymo  ir po programos įvykdymo. Siekiamybė – 

sumažinti praleistų pamokų skaičių be pateisinamos priežasties iki 

18 pamokų vienam mokiniui. 

 

Skirtų  drausminių nuobaudų lyginamoji analizė: lyginami  

rezultatai iki programos vykdymo ir po programos įvykdymo. 

Siekiamybė – 30% mažiau skirtų drausminių nuobaudų. 

 

Mokinių, lankančių neformaliojo švietimo  užsiėmimus, skaičiaus  

lyginamoji analizė: lyginami rezultatai iki programos vykdymo  ir 

po programos įvykdymo. Siekiamybė –  75% mokinių lankys 

neformaliojo švietimo  užsiėmimus. 

 

 

11. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias 

užduotis). 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

11.1. Neskirtas finansavimas darbams atlikti. 

11.2. Nenumatytas  nuolat dirbančių pedagogų nedarbingumas. 

11.3. Nepakankamas finansavimas. 
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______________________                               __________           _________________                 __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                                          (parašas)                            (vardas ir pavardė)                               (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Susipažinau. 

Gimnazijos direktorius                                          __________                Arūnas Valančiauskas          __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                                           (parašas)                               (vardas ir pavardė)                            (data) 

 

 

 

 

 


