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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Gimnazijos 2022 - 2024 m. m. strateginio plano ir 2022 m. veiklos programos
tikslai ir uZdaviniai orientuoti i ugdymo turinio atnaujinim4, mokiniq individualios
mokyrnosi paZangos ir pasiekimq gerinim4, mokym4si skatinandios aplinkos kntmq.2022
m. veiklos plano tikslai ir uZdaviniai orientuoti i mokymo proceso tobulinim4 bei auk5tesng
ugdymo(si) kokybg. [gyvendinant strateginius tikslus, buvo sudarytos lygios galimybes
kiekvienam mokiniui siekti asmenines paZangos isivertinant ir reflektuojant mokyrnosi
proces4, pa1angq ir pasiekimus bei prisiimant atsakomybg uZ savo mokymosi rezultatus.
Siekiant uZtikrinti aukitesng ugdymo(si) kokybg, buvo vykdyti pokydiai ugdymo turinio
planavime. Vaiko geroves komisijoje (2022 m. sausio 5 d. protokolo Nr. VGK-36),
Mokytojrl taryboje (2022 m. sausio 6 d. Nr. V2-01) susitarta del pritaikytq ir
individualizuotq programq mokymosi sunkumq turintisms mokiniams rengimo, 2022 m.
sausio 7 d. direktoriaus isakymu Nr. V-04 patvirtintos pritaikytq ir individualizuotq
programq formos. 2022 m. balandZio 1 d. ir 2022 m. rugsejo 15 d. vidaus kontroles metu
nustat5rta, kad Vaiko geroves komisijos nutarimai del programq rengimo igyvendinami 100
proc.

PUG ir pradiniq klasiq metodineje grupeje (2022-02-08 protokolo Nr. 02-02) vyko
prieimokyklinio ugdymo bendrqjq progftimq igyvendinimo pokydirl nuo 2022 m. rugsejo I
d. aptarimas. 2022 m. rugsejo 2 d. direktoriaus pavaduotojas ugdymui patvirtino
prie5mokyklinio ugdymo grupes ilgalaikius 202212023 m. m. planus, kurie parengti
vadovaujantis LR SMSM 2022 m. rugtrrjtrdio 24 d. Nr. V-1269 isakymu patvirtintomis
Bendrosiomis progrcmomis. Visierns pedagogams didinamas atlyginimo koeficientas
atsiZvelgiant i tai, kiek mokytojas rengia individualizuotq programq (direktoriaus 2022
gruodZio 27 d. isakymas Nr. Y-221). Visi gimnazijos pedagogai supaZindinti su Bendrqjq
progftrmq atnaujinimais ir jq diegimo terminais. Sudaryta Bendrqjq programq diegimo
ginnnazijoje darbo gupe (2022 m. lapkridio 23 d. direktoriaus isakymas Nr. V-186).
Informuota gimnazijos bendruomene apie BP pasikeitimus. Prie5mokyklinio ugdymo

;s mokvtoias supaZindino mokiniu tevus su Bendruiu pro okvdiais. 2022 m.



rugsejo I d. tevq susirinkime aptarti pokydiai, susijg su Bendrqjq programq atnaujinimu, ir
priimti sprendimai del pastangq ir pasiekimq vertinimo formq. Dalintasi Bendrqjq programq
igyvendinimo patirtimi pradiniq klasiq metodineje grupeje, stebetos PUG ugdomosios
veiklos (stebetos pamokos protokolas 2022 m. spalio 7 , lO d., 2022 m. spalio 13 d. pradinio
ugdymo metodines grupes protokolo Nr. 02-08). Gimnazijos adminis*acija pristate nf
pokydius ruo 2023 m. rugsejo I d. gimnazijos bendruomenes visuotiniame susirinkime
(2022 m. lapkridio 28 d. susirinkimo Nr. 5). Pedagogai tobulino kvalifikacij4 atnaujinamq
BP igyvendinimo kontekste. Stebeta 16 pamokq, po kuriq aptarti galimi pokydiai pamokos
dizaine isiteisinus BP. Priesmokyklinio ugd5rmo mokytoja dalyvavo 20 val. kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose temomis: ,,Kaip organizuosime prie5mokyklinio ugdymo procesQ:
kompetencijq ir ugdyrno sridiq integralumas" (kvalifikacijos pairymejimo Nr. AA-2022-
126l); ,,Kaip planuosime ugdomqji proces4, remdamiesi atnaujinta bendrqia
prieSmokyklinio ugdymo programa bei leidiniu ,,Patirdiq erdv6s" (kvalifikacijos
paZymejimo Nr. AA-2022-1720). Tobulinta prie5mokyklinio ugdymo vertinimo sistema.
Tobulinta pamokos ir kitq ugdomqjq renginiq kokybe. Organizuoti Siuolaikiniq mokiniq
mokymo(-si) strategijq taikymo pamokoje pedagogg kvalifikacijos tobulinimo mokymai.
Tai priemonei igyvendinti buvo parengtos ir akredituotos dviejq moduliq programos. I
modulio kvalifikacijos tobulinimo programa "Skaitymo, ra5ymo, kalbejimo gebejimq
ugdymas pasitelkiant STEAM metodik4". Modulio programoje dalyvavo ikimokyklinio,
prieimokyklinio ir pradiniq kl. 12 mokytojq. II modulis - ,,Mokymo (si) veiklos
individualizaimas ir diferencijavimas". Dalyvavo 82 proc. 1-8 ir I-IV klasese dirbandiq
mokytojq. Abiejq moduliq kvalifikacijos tobulinimo turinys glaudiliai siejamas su atnaujintq
BP pokydiais, itraukties stiprinimu. Gamtos mokslq, matematikos, pradinio ugdyrno
mokytojq metodinese grupese aptartas itraukios pamokos tobulinimas (2022 m. rugsejo 2 d.
protokolo Nr.O2-2). Vyko metodiniq grupirl susirinkimai, kuriuose buvo dalijamasi
patirtimi, rengiant mok5zmosi uZduotis (2022 m. spalio 10 d. protokolo Nr.o2-3).

Pletojant pedagogq bendradarbiavim4 2022 m. lapkridio 4 d. buvo suorganizuota
regionine konferencija ,,Geroji mokyklos veiklos patirtis, laiduojanti mokiniq mokymosi
pfrangq''. Mokytojai dalijosi individualios mokiniq mokymosi paZangos stebesenos
patirtimi, aptare pamokos planavim4. Konferurcijoje 4 pedagogai dalijosi patirtimi su kiq
mokyklq mokytojais. Pedagogq bendradarbiavim4 pletojandios priernones veike rodiklio
,,Veikimas karhr" rodiklio kilim4 nuo 2,27 iki 2,31 . 2022 m. balandZio, spalio men. vesta I I
aMnI pasaulio paZinimo, matematikos, biologijos, chernijos, fizikos pamokq, 4 karjeros
ugdymui renginiai, 2 hnogaas saugos pratybos 2022 m. geguZes ir gruodZio m6n., po kuriq
vyko renginiq aptarimai.

Pletota savalaike mokymosi ir Svietimo pagalbos mokiniams sistema: iSaugo
maternatikos konsultacijas lankandiq mokiniq skaidius, del to matematikos PUPP
patikrinimq rezultato atotrflkis maZejimo 0,42 balo lyginant su savivaldybes mokiniq
pasiekimq vidurkiu. Gimnazijos vertinto rodiklio ,,Ugdymo organizaimas" kilo nuo 2,3 iki
2,35. Sudarytos sqlygos gimnazijos bibliotekoje-skaitykloje atlikti namq darbq uZduotis,
padidintas patalpq plotas, del ko i5augo bibliotekos - skaityklos - informacinio centro
lankytojq skaidius nuo 3 proc. iki 4,1 proc. (2022-08-31 duomenys) per dienE, isteigta
karjeros konsultanto pareigybe bei pasira5yta bendradarbiavimo sutartis su Tel5iq Svietimo
centru del ugdymo karjerai paslaugq teikimo. 100 proc. mokiniq dalyvavo maZiausiai
viename karjeros ugdymo uZsiemime (iSvyka, susitikimas, lankymasis darbo vietoje ir
pan.). Sie veiksniai turejo itakos mokinio pasiekimq ir paZangos kilimui nuo 3,33 iki 3,38.

Modernizuota gimnazijos ugdymo aplinka.
Sudarytos s4lygos visiems l-4 ir 5-8 kl. mokiniams naudotis EDUKA virtualia

mokymosi platforma. Visi mokiniai maZiausiai du kartus per menesi atlieka uZduotis
EDUKA platformoje, diegiama virtuali mok5rmosi aplinka leme rodiklio ,,Mokymasis"



kilimE nuo 2,33 iki 3,01. frengta gamtos mokslq laboratorija, kurioje nuo 2022 m. rugsejo 1

d. vyksta pamokos. Papildytas bibliotekos - informacinio centro k.ryg,l fondas specializuota
gamtamoksline literattra, ikurtos 4 kompiuterizuotos vietos. Ugdymo aplinkos
modemizavimas leme ,,[ranga ir priemonds" rodiklio kilim4 nuo 2,5 iki 2,82. Parengtas ir
pradetas igyvendinti mokyklos veiklos tobulinimo planas, kuriame numatytos priemones
uZtikrino pasiekti 100 proc. mokiniq metini palangtxnq.

Rezultatai
Nuolat stebimi mokiniq mokymosi pasiekimai, analiztojami, priimami sprendimai.

Pasiektas 100 proc. 1-8 ir I-IV klasiq paLangtxnas,kai202T m. buvo 99,75 proc., palyginus
2021 m. ir 2022 m. mokymosi kokybe pakilo - 8,42 proc. (2021m. - 50.3 I proc., 2022 m. -
58,73 proc.), tadiau auk5tesniji pasiekimq lygi pasieke 5,67 proc. maZiau mokiniq (2021 m.
- 14.43 proc., 2022 m. - 8,76 proc.).

2022 m.II kl. mokiniq lietuviq kalbos ir literaturos pagrindinio ugdymo pasiekimq
ivertinimq vidurkis 5,38, Tel5iq rajono - 6,45, respublikos - 6,53. Matematikos pagrindinio
ugdymo pasiekimq ivertinimq vidurkis 3,85, Tel5iq rajono - 4,07, respublikos - 4,22.
92,8 proc. IV kl. mokiniq igijo vidurini i5silavinim4. Valstybiniq brandos egzaminq
rentltatar rodo, kad mokiniq dalykines kompetencijos yra patenkinamos. Gimnazijos
abiturientq egzaminq rezultatq ivertinimq vidurkis - 36,14 balo, savivaldybes bendrojo
ugdymo mokyklq - 45,4, salies bendrojo ugdymo mokyklq - 51,1. Lietuviq kalbos ir
literatDros VBE brandos egzamino vidurkis - 36,27, jis yra Zemesnis uZ savivaldybes
bendrojo ugdymo mokyklq vidurk! - 41,7 ir uZ Salies vidurki * 44,5. Zemesnius pasiekimus
lemia prastejantis mokiniq pamokq ir konsultacijq lankomumas.

Mokiniq dalyvavimas rajoniniame dalykiniq olimpiadq ture skaidius - 42, i5 jr1
priziniq vietq - 1 1. Olympis dalyviq skaidius i5augo 80 dalyviq (2021 m. - 125,2022 m. -
205). Respublikiniuose konkursuose dalyvawsiq skaidius - 42 dalyviai, i5 jq 5 uZeme
prizines vietas.

[gyvendinami projektai: ,,Demokratine mokykla". 5-8 klasiq mokiniai mokosi demokratiniu
btdu priimti sprendimus. Tarptautinis eTwining projektas (apdovanotas Nacionaliniu
kokybes Zenkleliu). Siekiant gerinti gimnazijos mikroklimat4, tgsiamas Olweus patydiq
prevencinds programos igyvendinimas. Patydiq mastas Lietuvoje buvo 15 proc., tuo tarpu
gimnazijoje yra 19 proc.

Gimnazijoje lieka nei5sprgstos vidaus ir i5ores veiksniq s4lygotos problemos:
Mokiniq pamokq lankomumas;
Patydiq skaidiaus augimas;
Rengiantis pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinimui mokymosi pagalbos teikimas.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UznUOryS, REZULTATAT rR RODTKLTAT

1. Pagrindiniai praeiusiu metu veiklos rezultataia iai pra6iusiu metu veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau - uilduotys)

Siektini
rezultatat

Rezultattl vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovauj anti s vertin arfia,
ar nustatytos uZduotys

ivvkdytos)

Pasiekti rentltxai ir jq
rodikliai



1.1. Tobulinti
mokytojq pamokos
vadyb4.

1. Visose vadovq vertin-
tose pamokose mokytojai
kels pamokos uLdavinius,
orientuotus i pamatuoj affrq
rezultatq, mokiniams pa-
teikiami mokymosi uZduo-
tys pagal pasieki*rt
lygmenis. (Pamokos verti-
nimo protokolai)

Sutelkiau mokytojus
susitarti del pamokos
stebejimo rodiklitl. 18 i5
25 gamtos mokslq,
matematikos, pdsaulio
paZtnimo, istorijos

pamokq
mokytojai formulavo
pamatuojamus pamokos
uldavinius. Inicijavau
gamtos mokslq,
pasaulio paZinimo ir
matematikos mokytojq
pamokos uhdaviniq
formulavimo
uZduodiq sudarymo
aptartmus. Inicijavau
pokydio tynmq, kuris
parode, kad mokytojai
planuodami pamokos
uZduotis ats lZvelgdami i

padidejo (sutartinis
rodiklis didejo 1 proc.),
lankomum? (sutartinis
rodiklis didejo 10

proc.), mokymosi biidus
(sutartinis rodiklis
didejo 4 proc.).
Daugiau kaip 80 proc.
mokiniq teigia, kad
mokymosi uZduotys
skiriamos pagal

asiekimu I

2. Kils bendras mokiniq
paLymn4 vidurkis.

5-8 klasiq mokiniq,
besimokandiq
matematikos, metinis
pfrymiq vidurkis pakilo
nuo 6,17 iki 6,63.

3. MaZes nepasiekusitl
patenkinamo lygmens
mokiniq skaidius
pagrindinio ugdymo
programoje.

VykdLiau mokymosi
reniltatq stebes en4,
inicij avau individualius
pokalbius del mokiniq
vertinimo pagal
pasiekimo lygmenis ir
mokymosi pagalbos
teikimo, tai itakojo
2021DA22m.m.
pasiektq 100 proc.
metini mokini

Mokytojas ren-
gta uZduotis
pagal pasieki-
mq lygmenis.
Mokytojo
dominuojantis
vaidmuo
pamokoje
konsultantas.
Mokiniai
patiria
mokymosi
sekmg
pamokoje,
stipreja
mokinio
mokymosi
savivaldumas,
atsakomybe uZ

SAVO

mokym4si.

4



mokymosi prtangumQ,
kai 20201202L m.m.
buvo 99,7 5 proc.

4. Ne maLiau kaip 75 proc.
pedagogrl dalyvaus
kvalifikacijos tobulinime.
(Dalyvit+ s4ra5ai)

Nuosekliai igyvendinta
mokytojq kvalifikacijos
tobulinimo prograrrra

,,Mokymo(si) veiklos
indivi dualizavimas ir
diferencijavimas"
dalyvavo 82 proc. 1-8 ir
I-ry klasese dirbantys
mokytojai.

1.2. Skatinti
darbuotojq
mokymQsi
komandomis,
veikim4 kartu.

Vykdyti aktyvq
dalijim4si igyta
patirtimi.
Komandose
aptars pamokos
planavimg.

l.Numatytr mokytojq
tobulinimosi prioritetai,
sudarytos s4lygos
mokytojams tobulinti
kvalifikacij4.

Direktoriaus 2022-02-
01 isakymu Nr. V-22
patvirtinti mokytojq
tobulinimo pri ori tetai .
82 proc. mokytojq
dalyvavo kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose
pagal prioritetus.

2.Efektyvinti gerosios
patirties sklaidos sistemE.

Inicijuoti ir ivykdyti du
informaciniq
technologijq,
matematikq
susirinkimai, ivykdyta
regionine mokytojr+
konferencija, kurios
metu mokytojai dalijosi
patirtimi.

1.3. Nuosekliai
igyvendinti
Gimnazijos veiklos
kokybes tobulinimo
plan4.

[rengti 24
mokymosi
vietq gamtos
mokslq
kabinet4,
pritaikytq
biologijos,
chemijos ir kt.
integruotq
gamtos mokslq
pamokoms
vesti.

1. fvykdyti vie5ieji
pirkimai.

Vadovaujantis
gimnazijos vie5qjrl
pirkimq tvarkos apra5u,

ivykdyti laboratorijos

irangos pirkimai ir
iranga paruosta
naudojimui. 100 proc.
klasiq mokiniq turejo ir
turi galimybE atlikti
tyrimus pamokq ir
popamokiniq
uZsiemimq metu.

2. Igyvendintos
laboratorijos irengimui
numatytos mokyklos
tobulinimo plane veiklos.

[vykdytos gimnazijos
direktoriaus 2022-02-01

isakymu Nr. Y-22
patvirtintame
gimnazijos tobulinimo
plane numatytos
veiklos. Laboratorrja
veikia.



3. Vedamos laboratorijoje
biologijos, chemijos
pamokos.

Pagal pamokq

tvarkaraSti
laboratorijoje vyksta
biologrjos, chemijos,
gamtos ir Zmogaus,
pasaulio palinimo
pamokos. [steigta
laboranto pareigybe.
Laborantas konsultuoja
mokytojus ir mokytojus
del atliekamr+ praktikos
darbq, paruo5ia
laboratorija darbui.

7..4. Modernizuoti
bibliotek4 -
skaitykl4

[rengtos 4
komptuterrzuot
os darbo vietos.
ISauggs

bibliotekos -
skaityklos
lankytojq
skaidius.

1. [rengtos maLiausiai 4

komp tutertzuotos
mokymosi vietos.

Pagal patvirtint4 plan4
bib li otekoj e/ skaitykl oj e

irengtos 4
kompiutenzuotos
vietos, padidinus
patalpq plot4 isteigtas
informacinis ugdymo
karjerai centras.

2. Lyginant su 2021 m
i5auggs bibliotekos
lankytojtt skaidius.
(Bibliotekininko
dienora5dio duomenys)

Augo mokiniq
lankymasis
bibliotekoje-
informaciniame-
ugdymo kar:erai centre
nuo 3 %lki4,lo/o

2. UZduotvs. neiwkdvtos ar iwkdvtos i5 dalies d6l numatvtu riziku (iei tokiu buvo
UZduotys Pneilastys, rizikos

1.2.

1 .3.

2.3.
2.4.
2.5.

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ildoma, jei buvo atlikta papildomq, svariq istaigos veiklos rezullatq4qq

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3.1.
3.2.

3.3.



3,4,

3.5.

4. Pako otos veiklos uZduo ei toki buvo ir rezultatai

III SKYRIUS
GEBEJIMV ATLIKTI PAREIGYBES APRASyvTn NUSTATYTAs FUNKCIJAs

VERTINIMAS

IV SKYRIUS
rASIEKTU REZULTATU vyKDANr uZpuorrs ISTvERTTNTMAs rR

KOMPE,TE,NCIJU TOBULINIMAS

kdant uZduotis isivertinik

IJZduotys Siektinr rerultatar

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertin arna) ar nustatyto s

uZduotys iwkdytos

Pasiekti rezultatar
ir jq rodikliai

5. Geb6jimq atlikti pareigybos apra5yme nustat5rtas funkcijas vertinimas
ildom a, aptariant ataskai

Vertinimo kriterijai Pazymimas atitinkamas
langelis:

1 - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai'

3 - gerar;
4 - labai gerai

5.1 . Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas 1n 2a 3tr 4a
5.2. I5tekliq (Zmogi5kqitl, laiko ir materialiniq) paskirstymas ln 2n 3tr 4a
5.3. Lyderystes ir vadovavimo efektyvumas ln 2a 3tr 4a
5.4. Zrnt4, gebejim,l ir igudLha panaudojimas, atliekant funkcijas ir
siekiant rczultatttr

11 2a 3tr 4n

5.5. Bendras ivertinimas (paZymimas vidurkis) 1n 2n 3tr 4n

as e rezulta uZduotis isivertinimas

IJZduodirtr irykdymo apra5ymas
PaZymimas

atitinkamas langelis
6.1. Visos uZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo
rodiklius Labar gerai tr

6.2.UZduotys iS esmes ivykdytos arba viena neivykdyta pagal sutartus
vertinimo rodiklius Gerai tr

ra6iusi



6.3. {vykdytanemaLiau kaip puse uZduodiq pagal sutartus vertinimo
rodiklius Patenkinamai tr
6.4. Puse ar daugiau uZduocir+ neivykdyta pagal sutartus vertinimo
rodiklius

Nepatenkinamat

I

7. Kom tencii kurias nord tobulinti

V SKYRIUS
KrrU METV vEIKLos uZuuorys, REZULTATAI rR RoDIKLIAT

7 .1. [Jgd o turinio atnauiinimo
7 .2. Planavimo kompetenciia
7.3. Mokiniq ttxtzmo renginiu organtzavrmo kompetencii

8. Kitq metq uZduotys
nustatomos ne maZiav kaip 3 ir ne daueiau kaip 5 uZduotvs

UZduotys Siekti nt rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertin arrua) ar nustatytos
uZduotys iWkdytos)

8.1. Stiprinti gimnazijos peda-
gogrl pasirengim4 itraukiaj am
ugdymui mokykloje.

Parengtas pagalbos pasi-
rengimo itraukiajam ug-
dymui gaires, kuriose
numatytos pedagoginiq
darbuotojq, vadovq ir
pagalbos specialistq
bendradarbiavimo for-
mos.

Suorg arinrotos dvi gimnazijos
vadovq ir pagalbos specialistq
diskusijos itraukiojo ugdymo
klausimais (dalyvauja visi
vadovai ir pagalbos
specialistai). Suor ganintotas 5 -

8 ir I-IV kl. mokytojq forumas
pasidalijimo patirtimi itraukiojo
ugdymo tema (dalyvauj a 213

mokytojq). Visuotiniame
bendruomends susirinkime
bendruomene informuota apie

itraukiojo ugdymo gimnazijos
organ izavrm4. P PT paska rta-
konsultacija mokytojams apie

itraukuii ugdyma.
8.2. Modernizuoti mokymosi
aplink4 sudarant s4lygas
atnauj intam ugdymo turiniui
gyvendinti

[rengti gamtamoksliniam
mokymuisi vietq pradinio
ugdymo kabinetuose.

Dviejuose pradinio ugdymo
kabinetuose irengtos 4 vietos,
skirtos gamtamoksliniam
tyrinejimui. Dides pagrindini
lygmeni pasaulio paLinimo
pamokose pasiekusitl mokiniq
procentas nuo 45,53 % iki
49,21%.

8.3 . TJhtikrinti kokybi5ka
mokiniq mokym4si

Gereja mokiniq
mokymosi pasiekimai
(PUPP lietuviq kalba ir
literatlra, matematika).

Atlikta NMPP rcniltatq anahze
ir iki 2023-09-01 d. parengtas 8
klases mokymosi gerinimo
planas.
Stebetos 5 matematikos



pamokos, aptartos ir pateikti
pasifllymai mokytojui del
mokymo veiklos rentltatq
gerinimo.
II klases mokiniams sudarytos
s4lygos lankyi lietuviq kalbos
ir literatflros, matematikos
konsultacij as ruosiantis PIJPP.
Bendri matematikos (2022 m.
PUPP vidurkis 3,7 5) ir
lietuviq k. ir literat[ros (2022
m. PUPP vidurkis - 5,38) 2023
m. PUPP pasiekimq vidurkiai
kils 0.25 balo.

8.4. UZtikrinti efektyvrt
gimnazijos valdym4

Gimn aztjos veikl4
reglamentuojantys
dokumentai atitinka
teises aktus ir pasirengta
bendruq programq
diegimui.

Pagal galiojandius teises aktus
atnaujinti gimnazrjos veikl4
reglamentuojandius
dokumentus: 1. Patvirtintas
atnaujintas Viesqiq pirkimq
tvarkos apraSas; 2. Patvirtintas
202212023 m. m. Ugdymo
turinio planavimo tvarkos
apra5as; 3. Patvirtintas
202212023 m. m. Mokiniq
mokymosi pailangos vertinimo
tvarkos apra5as.

9. Rizika, kuriai esant nustaQrtos uiduotys gali bflti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios
gali turdti neigiamos itakos ivykdyti Sias uiduotis)

ildoma suderinus su Svietimo istaieos vadovu

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SII]LYMAI

10. [vertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:
Gimnazijos tarybos 2022 m. sausio 17 d. protokolo nutarimu Nr.
vertinamalabai gerai.

(mokykloje - mokyklos tarybos

Data

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

11. [vertinimas, jo pagrindimas ir sitrlymai:

V1 -0 1 direktoriaus veikla

Romualda Po5kute
(vardas ir paYarde)

9.1. Covid - 19 pandemiia

9.3. Darbo rinkos ctat
9.4. Mokiniu migraciia



(valstybines Svietimo istaigos savininko (parasas)
(data)
teises ir pareigas igy,rendinandios institucijos
(dalyviq susirinkimo) igalioto asmens pareigos;
savivaldybes Svietimo istaigos atveju - meras)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

Susip alinau.

_Direktorius

(vardas ir pavarde)

_Egidijus Stonys

l0


