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2022.2024 M. STRATEGIMS VEIKLOS PLANAS

mo kodas
I90SS747S
2019-2021 metq strateginio veiklos plano igyvendinimo analizO.
Prioritetai: ftraukusis ugdymas bendrajame ugdyme.
Mokymo (-si) bazes pritaikynas itraukiojo ugdymo organizavimui. Prioritetams
lgyvendinti buvo
atlikta:
1. Siekiant kiekvieno mokymosi individualizavimo 20L9 metais buvo susitarta del individualaus
ugdymo, pagalbos mokiniui planq rengimo tvarkos mokiniams, turintiems specialiqjq ugdymosi
sunkumq. 2020 m. parengta pagalbos mokiniui sistema, kuri laiduoja teikti pedagoging-pigalbq
visiems gimnaziios mokiniams. Mokymosi pagalbos sistema naudojosi 2020 m. ,1iZt m. visi 14, II-IV kl. mokiniai, o 5-8 ir I kl. daugiau kaip 50 % mokiniq. 2019-2020 ffi. ffi., 2020-2021m.m.
visi ikimokytlinio, prie5mokyklinio, pradinio ugdymo, 7-II kl. mokiniai parenge grupinius gamtos
mokslq, technologinio ugdymo integruotus projektus. 2020 m. ir 2021m. 1-4 tt. visi
-okiniai
itraukti i mokymosi d-ienowarkes rengimq. Mokiniai i5moko planuotis mokymqsi. Visi bendrojo
ugdymo pedagogai diegia savivaldq mokym4si skatinandias strategijas, pritaikytas konkrediam
mokomajam dalykui.
2. 30 pedagogq tobulino kvalifikacijq ilgalaikiuose tgstiniuose mokymuose ,,Akademiniq
pasiekimq ir asmenin€s Dgties derme pamokoje taikant savivaldq ir personalizuot4 mokymq(si)...
fdiegta kolegialaus mokymosi sistema ikimokykliniame ugdyme. Nuo 2021 m. rugie.;o't'0.
inicifuoti mokomqjq dalykq planavimo pakeitimai, mokytojai suplanavo ir lgyvendina p=asirengtas
savivaldZio mokymo, formuojamojo vertinimo strategijas, kurios keidia khJCs, ,fr,1,
savaranki5kq darbq ulduodiq rengimo principus. 2020 m. ir 2021m. vykdytq mokiniq apklausq
rezultataiatskleidZia, kad 2021m. mokiniai daZniau gauna mokymosi uZduodiqrinkinius, liuriuose
uZduotys diferencijuojamos atsiZvelgiant i pasiekimq lygius, sudetingumq(2020 m. - 67,5 proc., o
2021m. padidejo iki 82 proc, mokiniq, kurie teigia, kad turi galimybg rinktis skirtingo sudetingumo
uZduotis). 5-8, I-II kl. 62 proc. mokiniq laikosi mokytojq pasiulytos savivaldaus mokymosi
strategijos, nes tai daro itak4jq asmeninei mokymosi pailangai.
3. Mokymo procese intensyviai naudojamos mokymo priemones smulkiajai motorikai lavinti, tam
tikslui mokytojai aprDpinti IKT, kanceliarinemis priemonemis uZduodiq rengimui
ikimokykliniame, prie5mokykliniame, pradiniame ugdyme. Technologiniame ugdyme visiems 5-8

kl.mokiniamssudarytossqlygosatliktielektronikospraktikosdarbus,nauo@
Specialiqiq ugdymosi poreikiq vaikai itraukti ibendras veiklas.
4. Praturtinta mokymo materialind bazb 60 planBetiniq kompiuteriq, 17 ne5iojamq kompiuteriq, 4
grafinemis plan5etemis, 3 spalvotais spausdintuvais, 4 dokumentq kameromis. Smuttia.lai ir
stambiajai motorikai lavinti isigyta kamuoliq, spalvoto popieriaus, smulkiq kanceliariniq prekiq
karpymui, lankstymui, paprastiems bandymams atlikti. Mobilios garso lrangos, kad pimokos
galOtq vykti ir toliaunuo mokyklos pastato. Biologijos mokymui
isigyti 4 mikroskopai, hnogaus
skeleto modelis. MedZio technologijoms isigytos medZio ruo5iniq gamybos stakles, modernizuota
12 mokiniq mokymosi vietq. fsigyta mitybos technologijr4 ugdymui reikalingq mokymo priemoniq

^

grupiniam darbui. Atnaujinta elektronikos, statybos technologijq baze. Sudarytoi s4lygos
organizuoti integruotas pamokas informaciniq technologijq kabinete. VisiSkai atnaujinta
ikimokyklinio ugdymosi aplinka, mokymo priemones. Visose klases sukurtos virtualios *o[iriq
tOvty'globdjq bendruomenes, visos virtualios bendruomenes aktyviai komunikuoja, dalijasi
informacija vaikq ugdymo klausimais. Sukurtos mokiniq grupes pasirinktoje Microsoft 365
platformoje. Tai leido efektyviau igyvendinti nekontaktini mokymq ypad karantino metu.
Mokytojams atsivOrd galimybe pad0ti vaikams mokytis po pamokq.
5. Gimnazija yra sertifikuota Olweus mokykla (2021 m. akreditacijos paZymejimas), sveikat4
stiprinandiq mokykh4 tinklo nare. Siekiant gerinti mokiniq emocing 6uttg ii sukuriant kuo
palankesnes sqlygas patirti mokymosi sekmg, stiprinti mokymosi motyvacijq paskirtas
koordinatorius igyvendinti rrGeros savijautos6. program4 1-8,I-IV klasOse. fam organizuoti 9
renginiai: ,,Kas aS esuo', ,,Miisq klase yra komanda", ,,Savgs paZinimas socialiniamJir ka4eros
valdymo kontekste* ir kt. fgyvendinamos patydiq ir smurto prevencijos programos tyrimas
atskleide (lyginami 2020.m.ir2A21m. tyrimo duomenys), kadpadidejo 3,9 proi. sliaidius rrokiniq,
jaudiandiq, kad molgrtojai ir kiti gimnazijos darbuotojai bando sustabdyti patydias. 3,t proc.
mokiniq daugiau stengiasi padeti tiems, kurie patiria patydias, sumaZ6jo nepasitenkinimo gimn:azija
mokiniq dalis nuo 15,7 proc. iki 10,3 proc.
Rezultatai:
lgij usiq pradini i5silavinim4
2019 m. - I 00 o , 2020 m.- 100%o, 2021 m. - 100 %
lgij usiq pagrindini i5silavinim4
2019 m. - 100 yo, 2020 m.- l00Yo, 2021 m. - 100 o/o
fgijusiq vidurini i5silavinimq
2019 m. - 100 o/o,2020 m.- I00Yo,2021 m. - 100 %
Nuolat stebimi mokiniq mokymosi pasiekimai, analizuojami, priimami sprendimai. 2021 m. II kl.
mokiniq lietuviq kalb99 ir literatiiros pagrindinio ugdymo pasiekimq lvertinimq vidurkis 6, Tel5iq
rajono '6,640 respublikos -6,5. Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimq lvertinimq vidurkis
5,58, Tel5iq rajono- 6,22,respublikos- 6,12.
97,8 proc. IV kl. mokiniq i5laike valstybinius brandos egzaminq, o Tel5iq r. savivaldybeje i5laike
93,9 proc., respublikoje- 95,3 proc. Auk5tesnysis lygmuo pasiektas lietuviq kalbos ir literatiiros
VBE, anglq kalbos VBE, informaciniq technologijq VBE. 6,4 proc. laikytq VBE pasieke
aukltesn[ji lygmeni, 65,3 proc. - pagrindini, patenkinamq- 26,1 proc.
Olympis dalyviq skaiUius - 125.
|gyvendinami projektai: ,,Demokratine mokykla". 5-7 klasiq mokiniai mokosi demokratiniu biidu
priimti sprendimus. Tarptautinis eTwinning projektas (apdovanotas Nacionaliniu kokybes
Zenkleliu).

Situacijos analiz6
1. ISORINES APLINKOS ANALIZT
l. 1. Politiniai-teisiniai veiksniai:
1.1.1. Gimnazija funkcionuoja ir vystosi nuolat dinami5kai kintandios aplinkos sqlygomis ir yra
veikiama politiniq, ekonominiq, qocialiniq, kultiiriniq, technologiniq ir kitu veiksniu. Gimnaziia

saVoVeiklojevadovaujasiLietuvosRespublikoskonstitucijqVaikotei@
paZangos shategija,,Lietuva
pazangos
strategua,,Lletuva'2U30*,
2030u, Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybes,

Svietimo ir mokslo ministerijos, Tel5iq rajono savivaldybes tarybos sprendimais ir kitais teis6s
aktais, reglamentuojandiais gimnazijos veikl4. Gimnazijos, kaip savivaldybes biudZetin6s
istaigos,
teikiandios Svietimo paslaugas, veikla yra priklausoma nuo Salyje ir rajono savivaldybeje
formuojamos Svietimo politikos.
1.1.2. Lietuvos Respublikos Valstybineje Svietimo 2013*2022 mela4 strategijoje iskelti tikslai,
numatantys Lietuvos Svietimo raidq 2013 -2022 metams:
pasiekti toki pedagoginiq bendruomeniq lygi, kai jq daugum4 sudaro apm4stantys, nuolat
tobulejantys ir rezultatyviai dirbantys profesionaliis mokytojai ir destytojai;
diegti duomenq analize.ir isivertinimu gristq Svietimo kokybes kulttirq, uZtikrinan6iq savivaldos,
socialinOs partnerystes ir vadovq lyderystes dam4;
uZtikrinant Svietimo.prieinamumq ir lygias galimybes, maksimaliai pletojant vaikq ir jaunimo
Svietimo aprepti, suteikti mokiniams palankiausias galimybes i5skleisti individualius gebejimus ir
tenkinti specialiuosius ugdymosi poreikius;
sukurti paskatq ir vienodq sQlygq mokytis visq gyvenimq sistemq grist4 veiksminga pagalba
atpailistant save ir renkantis keliq veiklos pasaulyje.
1.1.3. Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta LR SMM 2015-12-21isakymu Nr. V-130g, skatina
nuolat keistis gimnazijos veiklos kultiirai, kuri paliedia visas gimnazijos bendruomenes interesq
grupes: mokinius, mokytojus, t0vus, gimnazijos vadovus. Joje i5keliami gimnazljos veiklos
reniltatai: mokiniq asmenyb6s branda, individualias galimybes atitinkantys ugdymo(siipasiekimai
ir nuolatine ugdymo(si)
Koncepcija suponuoja ir atitinkamas gimnazijos veillos kryptis.
.pailanga.
Svarbus tampa gimnazijos igyjami gebejimai, leidZiantys mokiniui tapti pilieti3ku, humaniEkas
verlybes puoselejandiu visuomenes nariu ir sekmingai planuojandiu savo karjerq.
1.1.4. Ikimokyklinio, prie5mokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, bendrqjq
kompetencijq ir kitq Svietimo ir sporto ministerijos numat5rtq programq igyvendinimas t<eiia
gimnazijai ugdymo kurybi5kumo, kokybes, naujo pozitirio iugdymq uzdavinius.
1.2. Ekonominiai veiksniai
l.2.l.Ma[e:ant mokiniq skaidiui, matifia ugdymui skirtos leSos. Tai ltakoja ugdymosi aplink4 ir
ugdymo or ganizavimo kokybg.
1.2.2. Savivaldybes skiriamq le5r4 nepakanka gimnazijos mokymo aplinkai tinkamai finansuoti:
gimnazijos vidaus renovavimui, kiemo aikSteles remontui, sporto aik5tyno kokybei uZtikrinti. Tai
neigiamai itakoja ugdymo veiklq organizavim4lauke kokybg ir ugdymosi aplinkos patrauklumq
jaukumq.
1.2.3. Del Tel5iq rajono savivaldybds bendrojo ugdymo mokyklq tinklo pertvarkos ir pradejus teikti
daugiau Svietimo paslaugq padidejo valdymo, administravimo kriivis, nes ikimbkykiiniq bei
prie5mokykliniq grupiq kokybi5kos veiklos uZtikrinimas reikalauja didesniq uaOyr* ir
administravimo resursq.
1.3. Socialiniai veiksniai.
1.3.1. MaZ0ja mokiniq skaidius del demografines situacijos ir emigracijos. Del politines situacijos
Europoje gali iSaugti griZusiq i5 uZsienio Seimq vaikq skaidius ir su tuo susijusiq ugdymo problemq
mastas, vis aktualesnis taps individualus ugdymas, pedagogine ir socialine pagalba grlZuiiems.
1.3.2. Dideiant mokiniq, turinEiq specialiqjq ugdymosi poreikiq, auga socialines iipedagogines,
psichologines pagalbos apreptis.
1.3.3. 2022 m. gimnazijoje mokosi 361 mokinys, iS jq i gimnazijq paveilamt4 mokiniq skaidius
siekia 52 % mokiniq.
1.3.4. Pandemijos laikotarpyje auga psichologines pagalbos, sveikatos Svietimo, individualios
mokymosi (pedagogines pagalbos) pagalbos poreikis ivairiq mokymosi poreikiq vaikams.
1.3.5. Gimnazijatwi socialini pedagogq, logopedq, specialqiipedagogq, psichologq ir visuomenes
sveikatos prieZiiiros specialistq.
1.4. Edukaciniai
iniai veiksniai.

1.4.1. IKT leidZia diegti naujus mokymosi metodus, mokyti(s) bendradarbiaujant, dalinantis
informacija. I5rySk6ja svarbus mokymo (si) prana3umas - lankstumas (galima rinktis mokymosi
viet4 ir laike, bendradarbiautiir kt.).
1.4.2. Modemizuojant gamtamokslinio ir technologinio ugdymo bazg, bus galima tailqrti naujus
ugdymo metodus, atsiZvelgti i individualius mokinio mokymo(si) poreikius.
1.4.3. Ugdymo turinys atnaujinamas diegiant afiraujintas bendrqsias programas, vyks mokiniq
mokymosi pasiekimq vertinimo sistemoje pokydiai (Lietuvos respublikos Svietimo, mokslo ii
sporto ministro 2019 m.lapkridio 18 d. isakymas Nr. V-1317,,DeIbendrqjq programq atnaujinimo
eairiu Patvirtinimo").
2. YIDINES APLINKOS ANALI
2.1. Teisin0 baz0.
2.1.1. Mokykla veikia vadovaudamasi LR Svietimo ir kitais istatymais, Vaiko teisiq konvencija,
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro isakymais, Tel5iq rajono savivaldybes tarybos
sprendimais, Tel5iq r. Varniq Motiejaus Valandiaus gimnazijos nuostatais, darbo tvarkoi taisykllmis
ir kitais Svietimq reglamentuojandiais teises aktais.

2.2. Organizacin6 struktura.
2.2.1. organizacijqsudaro adminishaciia, pedagogai, aptamaujantis personalas.
Administracija: direktorius, 2 pavaduotojai ugdymui (1,5 et.), 1 pavaduotojas iikio ir bendriesiems
klausimams (1 et.).
2.2.2. Gimnazijoje vykdomos :
Ikimokyklinio ugdymo programos ;
PrieSmokyklinio ugdymo programa;
Pradinio ugdymo programos- l-4 klases;
Pradinio ugdymo individualizuotos programos- 1-4 klases;
Pagrindinio ugdymo programos- 5-8 ir I-II klases;
Pagrindinio ugdymo individualizuotos programos- 5-8 ir I-II klases;
Vidurinio ugdymo programos- III-ry khses.
2.2,3. Demokratinis valdymas: gimnazijoje veikia Gimnazijos taryba, Mo$rtojq taryba, Metodine
taryba, metodines grupes, Vaiko geroves komisija, mokiniq prezidentiira, klasiq seniiinq taryb4 MSG
grupes.
2

3.

Lmogi5kiej i i3tekliai.

2.3.1. Administracinis- pedagoginis personalas: direktorius, 2 direktoriaus pavaduotojai ugdymui (1,5

et.),

2.3.2. Gimnaziioje ikimokykliniame, priesmokykliniame, pradiniame, pagrindiniame, viduriniame

n

ugdyme dirba 39 pedagogai.

Mokytojq -3.
Vyresniqiq mokytojq- I 3
Mokytojq metodininkq - 13
2.3.3. 5 pagalbos specialistai: logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas.
2.3.4. Administracinis pagalbinis personalas: 32 darbuotojai (35,28 et.).
2.3.5. Mokytojq padOjejq - 4.
2.3.6. Bibliotekininkas - l.
2.4. Planavimo sistema.

2.4.1. Gimnazilios strateginis veiklos planas 3 metams.
2.4,2. M.etind veiklos programa rengiama vieneriems kalendoriniams metams.
2.4.3.Ugdymo proceso organizavimq reglamentuoja gimnazijos ugdymo planas, rengiamas 1 mokslo
metams.

2.4.4.Ugdymo turinys planuojamas mokslo metams: dalykq ilgalaikiai planai, pasirenkamqjq dalykq
ir neformaliojo Svietimo programos , projelctai, individualizuotos ir pritaikytos programos.
2.4.5. Savivaldos institucijq (Gimnazijos tarybos, Metodines tarybos, Molgrtojq tarybos, metodiniq
grupirl ir E.), bibliotekos, visuomenes sveikatos prieZiiiros specialisfu ir kt. veiklos Drosramos.

2.5. Finansiniai i5tekliai.
2.5.1. Valstybes speciali tiksline dotacija mokymo le5oms finansuoti.
2.5.2. Savivaldybds biudleto l65os pagalasignavimq valdytojo patvirtint4 s4mat4.
2.5.3. Projekq, remejq leSos.
2.5.4. Mokykla turi parilmos gavejo statusq.
2.6. Ry5iq sistema.
2.6. I . Gimn azijoje veikia Sviesolaidinis internetas, idiegtas bevielis intemetas.
2.6.2.Informacija platinama elektroniniu pa5tu, per elektronini dienyn4 ir mokyklos intemetineje
svetaineje.

2.6.3. Visose ugdymo programose (i5skyrus ikimokyklini) naudojamas elektroninis dienynas.
2.6.4. Visose ugdymo programose taikomos nuotolinio ir hibridinio mokymo(si), komunikavimo
elektronines sistemos.
2.6.5. Pedagogq ir mokiniq registrq Svietimo informacing valdymo sistem4 valdo ir priZiiiri tam

priskirtas atsakingas asmuo.
2.6.6. Gimnazijoie yra 2 fiksuoto rySio telefonai, I mobilus telefonas, 3 mobilios interneto prieigos.
2.7 . P rieilitros sistema.
2.7 .1. Kasmet vykdomas mokyklos isivertinimas.
2.7 .2. Y eikia individualios mokinio paZangos stebesenos sistema.
2,7.3.Yykdoma pedagogq atestacij4 pedagogine veikla stebima pagal prieZiiiros programas
2.7.4. Ataskaitos apie gimnazrjos veikl4 reguliariai teikiamos gimnazijos tarvbai, darbuotojams,
mokyklos savininkui, kitoms institucijoms.
2.7.5.ldiegla vidaus kontroles politika, antikorupcijos programa, vieSqjq pirkimq organizavimo ir
kontrolds tvarka.
3. SSGG analiz6

STIPRYBTS

o
o
o
o
o
o
o

Kvalifikuoti, kurybingi ir darbo patirtiturintys pedagogai ir pagalbos mokiniui specialistai.
Puoselejamos gimnazijos tradicijos, vyksta tradiciniai renginiai.
Ikimokyklinio ugdymo ugdymosi fizind aplink4 mokymo priemoniq gausa.
Mokiniq lyderystes skatinimas, demokrati5ka aplinka.
Informaciniq komunikacinig technologijq baze irjos sistemingas atnaujinimas.
Pagalbos mokantis teikimas, kvalifikuota pagalbos mokiniui teikimo specialisq komanda.
Aktyvus dalyvavimas rajoniniuose renginiuose, olimpiadose, sportinese varZybose.

SILPIIYBES

o
o
o
o
o
o
o

Mokymosi aplinkos patogumas, palankumas mokytis, jaukumas.
Mokymosi uZduodiq mokiniams parinkimas/ivairove pamokoje ir mokantis savivaldZiai.
Patyriminiam mokymui gamtos mokslq mokymo baze.
Jnova8viq mokymo (-si) metodq taikymas pamokose.
Pasirengimas atnaujintq bendrqiq programq igyvendinimui.
Ikimokykliniame ugdyme mokiniq griZtamojo rySio organizavimas.
MaZejantis mokiniq, dalyvaujandiq olimpiadose, skaidius.

GALIMYBfS

o
.
o
o

Gerinti ugdymo(si) s4lygas ir kokybg.
Stiprinti tarpdalyking integracii 4, skatinti mokytoiq bendradarbiavimQ.
Tobulinti pamokos kokybg.
Tobulinti mokiniq mokymosi paZangos ir vertinimo sistemq.

o
o
o
o
o

[vairinti bendravimo ir bendradarbiavimo su tevais formas, pladiau itraukti tevus ! mokyklos
veiklq.
turindiais ir gabiais vaikais sistemq.
Dalintis profesine patirtimi gimnazijos ir rajono metodineje veikloje.
Bendradarbiavimas su vietos bendruomenes institucijomis, bendruomenemis ir pan.
Rengti projektus finansavimui gauti, skatinti bendruomeng skirti l,2oA GPMparamQ
mokyklai.

Tobulinti darbo

su mokymosi sunkumq

cntsvtts
o Pokydiai darbo rinkoje.
o Mokiniq skaidiaus maZejimas, maZejantis gimstamumas.
o MokiniqveZiojimo organizavimas.
o Mokyklq tinklo optimizavimo taisyklOs.
o Technologlirl kaita. IKT programine iranga sensta.
o Nepakankamas finansavimas gimnazijos patalpq ir sporto aik5tyno atnaujinimui. SB
4.

MISIJA

Varniq Motiejaus Valandiaus gimnazijos misija- Svietimo institucija, teikianti ikimokyklin!,
formalqii prie5mokyklini, pradini, pagrindini, vidurini ir neformalqii ugdym+ ugdanti asm"rs
bendr4sias kompetencijas, atsiZvelgiant ikiekvieno mokinio poreikius ir geb6;imus, skatinanti
mokinius i5sikelti ambicingus mokymosi tikslus ir atkakliai jq siekti, formuojanti mokytis visq
gyvenimq nuostat?.

5.YIZIJA
Gimnazija yra siekianti kiekvieno mokinio ugdymo sekmes, demokratilkai organiztota
Svietimo istaiga, ugdanti aktyvrl, atsakingq, kiirybingqZrnogq, gebant!savivaldZiai planuoti savo

6. F'ILOSOFIJA

n

Mgkytla savo veiklq gindhiahumani5kumo, demokrati5kumo, tauti5kumo ir atsinaujinimo
principais. Mokykla i5paZista nelygstam4 hnogaus vertingumq jo pasirinkimo laisvg ir doring
atsakomybg. Ji kuria demokratinius santykius ir skatinajq laikytis bendruomenes vidaus
gyvenime. Puoseleja mokiniq dor6 atsakomybg uZ savo elges! kaip biitinq demolaatines
gyvensenos pagrindq. Ugdo Zmoniq lygiateisi5kumo supratim4. Riipinasi tautin6s tapatybes
iSsaugojimu. Atvira kaitai, kurybi5kai perima nauj4 patirti. Stiprina tikejimq kiekvieno asmens
unikalumu ir jo galia tobuleti. ugdo Znogq Motiejaus valandiaus idejq dvasia.

7. VERTYBES
Lygybi:/lygiavertiSkumas, pagarba ivairovei, teise: bendruomen6s nariai yra vienodai priimami
nepriklausomai nuo lyties, amZiaus, i5silavinimo, orientaoijos, tautyb6s, ras6s, paZiiirq.
Besimokanti bendruomene, demokratija: bendruomenes nariai prisiima atsakomybg uZ savo
veiksmus ir priima tq veiksmq pasekmes, vertina savo isipareigojimus vieni kitiems ir visomis
iSgaldmis stengiasi juos igyvendinti, veiklos patirtis- tobulinimosi Saltinis.

Dalyvavimas, drqsa, optimizmas ir tikejimas/pasitikejimas: pasidalya lyderyste, gimnazija
aktyviai skatina kiekvien4 bendruomenes nari sprgsti problemas, imtis lyderystes, skatinami ne
tik mokytojai, bet ir mokiniai, mokiniq tevai, priimant i5Siikius kaip naujas galimybes savo
sekmei kurti.

Bendruomeni5kumas, tradicijos: bendruomenes nariai jaudiasi pilnaverdiais koGktyvo nariaiq
prisideda prie gimnazijos tradicijq puoselejimo ir kDrimo.
8. SUKrs
Su didZio Zemaidio dvasia ir vardu
9.

- Sviesos, paZangos

ir doros keliu!

PRIORITETAI

Ugdymo turinio atnauj inimas.

Mokiniq individuali mokymosi paLanga ir pasiekimai.
Palanki
riminiam mokymui

10. PRIORITETU IGYVEDINIMO PLANAS
10.1. Pirmas prioritetas. Ugdymo trrrinio atnaujinimas.

Atnaujinti priesmokyklinio, pradinio, pagrinoinio, vidurrinio ugdymo turini.
10.1.1.1. UZdavinys. Vykdyti pokyEius ugdymo turinio planavime.
'erminas/etapai
Priemone
LeSq poreikis ir
Vykdytojai ir Laukiamas
10.1.1. Tikslas.

10.1.1.1.1.
PasiruoSti

1022m.

atnaujintq
Bendryiq
programq

Saltiniai
Projekto le5os/
ugdymo le5os

partneriai
Projekto

kvalifikacijai
tobulinti/ ugdymo
turiniui planuoti

grupe ir
TelSiq
Svietimo

igyvendinimui.
[gyvendinti
ugdymo turini
pagal atnaujintas
BP.

igyvendinimo

centro
metodines
grupCs

rezultatas
Pradetos

igyvendinti
atnaujintos
Bendrosios
programos.
Metodinese grupese
aptartos atnaujintq
BP igyvendinimo
sekmes ir kylandios
problemos.

Dalyvaujant
mokymuose,

2023 m.

Ugdymo le5os
ugdymo turiniui
planuoti

Metodines
grupes

tobulintos
mokytojq
atnaujintq BP
diegimo
kompetenciios.
Visi bendrojo
lavinimo mokytojai
dalyvauja tobulina
kvalifikacij4
Bendrqiq programq
igyvendinimo,
ugdymo turinio
diferencijavimo,
pasiekimq
vertinimo
kontekste, Igytas
patirtis taiko
praktikoje, vykdo
planavimo
pokydius.
Informuojame
bendruomene apie

ugdymo turinio
pokydius. lki2023
m. rugpjudio

3l

d.

1,3,5,7,I,III kl.
atnaujinti ugdymo
turinio planavimo
dokumentai.
2024 m.

t0.1.1.1.2.
Kolegialaus
griZtamojo rySio
plOtojimas

2023 m.

Ugdymo l05os
ugdymo turiniui
planuoti

Metodines

lki2024m.

grupes

rugpjudio 31 d.

2,4,6,8,II,IV kl.
atnaujinti ugdymo
turinio planavimo
dokumentai.
Molgrtojai

Ugdymo le5os
ugdymo turiniui
planuoti

bendradarbiaus

tarpusavyje, bus
teikiamas pozityvus
griZtamasis rySys,

skatinantis
analizuoti savo ir
kolegq darbo
veikla.

10.l.l.2.UZdavinys.Tobulintimokinir1mokymosipasiekimr;irinai@
paZanqos stebdsenos sistema.
10.1.1.2.1.
2022 m.

Tobulinama
mokiniq
mokymosi
pasiekimq ir
mokymosi

Ugdymo l05os
ugdymo turiniui
planuoti

Metodines

lki2022m.

grupes

2023 m.

Ugdymo le5os

Metodines

pradinis,
pagrindinis,

ugdymo turiniui

grupes

rugpjudio 31 d.
prie5mokyklinio
ugdymo, iki 2023
m. rugpjiidio 31 d.
pradinio,
pagrindinio,
vidurinio ugdymo
programq
atnaujinta mokiniq
mokymosi
pasiekimq
vertinimo ir
mokymosi

prieSmokyklini
s ugdymas

paZangos

vertinimo sistema

/^

vidurinis
ugdymas

planuoti

paZangos

stebejimo/savistabo
s sistema, deranti
su atnaujintq
Bendrqjq programr+

nuostatomis. Ivykg
mokymosi
uZduodiq rengimo
pokydiai,
laiduojantys
galimybg mokiniui
rinktis uZduotis
pagal pasiekimq
lvgius.

Augantis mokiniq
skaidius,

pasiekiantis

pagrindiniir
t0.t.1.2.2.
Tobulinama
formalqji
vertinimq

2022m.

2023 m.

2024 m.

auk5tesn[ji
pasiekimu lysmeni
Patobulinta 5-8, I-

Ugdymo le5os
ugdymo turiniui
planuoti

Metodines
grupes

IV kl. mokiniq
mokymosi
pasiekimq
vertinimo sistema.

Ugdymo l65os
ugdymo turiniui
planuoti

Metodines

Iki 2023 m.

grupds

rugpjudio 31 d.
pertvarkyta I-IV kl.
mokiniq mokymosi
pasiekimq
vertinimo sistema.
Klases
bendruomenei
ai5ki mokomqjq
dalykq vertinimo

Ugdymo le5os
ugdymo turiniui
planuoti

Metodines
grupes

sistema.
Stebimas
maZejantis klasOs
paZangumo

atotriikis tarp I ir

II

pusmediu.
10.2. Antras prioritetas.

Mokiniq individuali mokymosi pailanga ir pasiekimai.
10.2.1. Tikslas. Siekti kielivieno mokinio auk5tesnirl pasiekimrl, suOarant Luo
ivairesnes
ugdymosi sAlygas.
10.2.1.1. UZdavinyf. Stiprinti mokir LiU molryryrosi kompetencijas.
Priemone
lerminas/etapai
L6Stl poreikis ir
Vykdytojai ir
partneriai
Saltiniai
10.2.1.1.1.
2022 m.
Ugdymo le5os
Gimnazijos
Tobulinti ugdymo
metodinei veiklai
metodine
(-si) griZtamojo
taryba, TelSiq
rySio teikimq

ikimokykliniame,
prieSmokykliniam
e ugdyme.

Svietimo
centro

Laukiamas
rezultatas
Taikoma efektyvi,
savalaik6
griZtamojo rySio

vaiko tevams apie
vaiko ugdymqsi
sistema.

Tikslingesnis
pedagogq

bendradarbiavimas
su vaiko

t6vais/globejais.
fdiegtas

ir

naudojamas

elekhoninis irankis
gri5tamajam rySiui
vykdyti apie vaiko
ugdymosi
pokydius.

10.2.1.1.2.

2024 m.

Savivaldaus

Ugdymo le5os
metodinei veiklai

mokiniq
mokymosi

Gimnazijos
metodine

taryba

Mokiniai taiko
idiegtas savivaldq
mokym4si
skatinandias
strategijas.

sistemos

tobulinimas.

t0.2.r.r.3.

2022 m.

NumatSrti

priemones lietuviq
k. ir literat0ros,
matematikos,
gamtos ir

socialiniq mokslq
individualios
mokymosi

Ugdymo leSos
metodinei/

Metodines
grupes

Sudarytas lietuviq
k. ir literatiiros,

pasiruoSimo

matematikos,

ugdomajai veiklai

gamtos

ir socialiniq

mokslq mokiniq

2023 m.

paZangos

Projekto

Metodines

le5os/ugdymo le5os

grupes

metodinei veiklai

gerinimui.

pai,angq itakojantis
priemoniu planas.
Sukurta 5-8, I-IV
kl. mokiniq
mokymosi
pasiekimq
stebesenos sistema,

turinti glaudq ry5i
tarp formaliojo ir
neformaliojo
vertinimu biidu.
2024 m.

Ugdymo le5os

Metodines

metodinei
veiklai/pasiruoSima
s ugdomajai

grupes

Analizuojamas
sukurtos ir
igyvendinamos 1-8,

I-IV kl. mokiniq

veiklai.

mokymosi
pasiekimq
stebdsenos sistemos

10.2.2.2. Diegti

iepu mokymosi pasiekimU prevenci4es

Priemone

t0.2.2.2.t.Ptdsti

lerminas/etapai

2022 -2023 m.

LeSq poreikis ir
Saltiniai
Projekto le5os

matematinio,
gamtamokslinio
ugdymo krypdiq

individualiq ir
grupiniq
matematinio,
gamtamokslinio
ugdymo krypdiq
konsultacijq
skaidiu.

priemones.

Vykdytojai ir
partneriai
Projekto

igyvendinimo
grupe.

Nacionaline

neformaliojo
vaikq ugdymo
Svietimo
programq pasiulq.

10.2.2.2.2. Didinti

efektwumas.

Svietimo
agenttira,

Tel3iq rajono
savivaldybe

2022m.

Projekto le5os

Projekto

igyvendinimo
grupe.

Nacionalin6
Svietimo

agentiir4
Tel5iq rajono
savivaldybe

Laukiamas
rezultatas

fgyvendinta ne
maliau kaip 1
gamtamokslinio
neformaliojo
ugdymo programa
kiekviename
ugdymo koncentre.
Ger0s mokiniq
matematikos ir
gamtos mokslq
mokymosi pailansa
1-4 kl. mokiniams
skirta ne mailiau
kaip 120 val.
lietuviq kalbos ir
literatiiros,
matematikos
konsultacijoms.

III-IV

KI.

mokiniams skirta
ne maliau kaip 150
val. konsultavimui
fizikos, chemijos,
biologijos
egzaminams

pasirengti.
2023 m.

Projekto le5os

Projekto

igyvendinimo
grupe.

Nacionaline
Svietimo
agentiira,

Tel5iq rajono
savivaldybe

l-4 kl. skirta ne
maLiaukaip 90 val.
lietuviq kalbos ir
literattiros,
matematikos
konsultacijoms.

III.IV

KI.

mokiniams skirta
ne maZiau kaip 90
val. konsultavimui
fizikos, chemijos,
biologijos
egzaminams

2024 m.

Ugdymo le5os

Klasiq
vadovq
metodine
grupe

pasirengti.
1-4 kl. skirta ne
maLiau kaip 90 val.

lietuviq kalbos ir
literatiiros,
matematikos
konsultacijoms.

III.IV

KI.

mokiniams ne
maZiau kaip 90 val.

konsultavimui
fizikos, chemijos,
biologijos
egzaminams

n

pasirensti.
10.2.2.2.3.

2022 m.

Vykdyti kryptingq

2023 m.

Projektq le5os

igyvendinimo

1-8,I-Ml.
ugdym4 karjerai

Projekto
grupe.

Nacionaline

.

Svietimo
agentiira,

2022m.
2024 m.

Projektq le5os /
karjeros ugdymui
le5os

[steigta karjeros
konsultanto
pareigybe.

Visi 5-8,I-IV kl.
mokiniai turi
pasirengt4 karjeros

Tel5iq rajono
savivaldybe

planq.

Klasiq
vadovq
metodine

Ne maiiau kaip

grupe

karjeros

75% l-8 ir I-IV kl.

mokiniq

dalyvauja
ugdymo

edukacinese
iSvykose.
10.3.

Treiias prioritetas. Palankiu

salygrtr sudarymas

patyriminiam mokymu(si),

10.3.1. Tikslas. Sudaryti palankias sQlygas patyriminio mokymo metodams taikyti.

10.3.1.1.UIdavinys.|rengtiugdymosierdvesbendrosiosepro8ramosen@
praktin6ms veikloms organizuoti
Priemone

lerminas/etapai

LeSq poreikis

ir

10.3.1.1.1.

2023 m,

frengiama gamtos

Vykdytojai ir

Projektq

partneriai
Projekto

l0Sos/ugdymo l65os

igyvendinimo

Saltiniai

mokslq
laboratorija.

grupe.

Nacionalin6
Svietimo
agentiira,

Tel5iq rajono
savivaldybe

10.3.t.t.2.
Mokyklos vidaus
ir kiemo erdviq
pritaikymas
mokiniq
individualiems ir
grupiniams
edukaciniams

2023 m.

Projektq

Projekto

l0Sos/ugdymo le5os

igyvendinimo
grupe.

Nacionaline
Svietimo
agentiira,

Tel5iq rajono
savivaldybe

uZsiemimams.

2023 -2024 m.

Laukiamas
rezultatas
frengtoje gamtos
mokslq
laboratorijoje
chemijos,
biologijos
eksperimentus

atlieka visi

gimnazijos
mokiniai,
mokytojai
naudojasi
mobiliomis
priemondmis.
Bibliotekoje
skaitykloje ikurtos
4 kompiuterizuotos
mokymosi vietos.
Jauki knygq
skaitymui, namq

-

darbq ruo5ai zona.

Augantis
bibliotekosskaityklos
lankytoiu skaidius.

Projektq

Administracij

Sudarytos sqlygos

l65os/ugdymo le5os

a

kieme organizuoti
mokymus,
diskusijas, fizinio

judumo
uZsiemimus.
10.3.1.1.3.

2024 m.

Atnaujinama
mitybos
technologinio
ugdymo baze.

Gimnazijos
biudZeto le5os

Edukaciniq
erdviq

tobulinimo
grupe

Patraukli, jauki
mokymosi aplinka.
Saugiai atliekami
mitybos praktikos
darbai.

10.3.1.1.4.

2022m.

Tobulinama
mokytojq
kvalifikacijos
patyriminio
mokymo srityje

2023 m.

Ugdymo l65os
kvalifikacijai
tobulinti

Moklojai

Pradinio ir
pagrindinio
ugdymo molqrtojai,
destantys

matematikq ir
gamtos mokslus,
dalyvauja

kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose.

10.3.1.1.5.

Tobulinti gabiq
vaikq ugdym4

2023 -2024 m.

Gimnazijos
biudZeto le5os

Mokytojai

Auk5tesni mokiniq
pasiekimai rajono
olimpiadose ir
konkursuose

10.3.1.2.UZdavinys.Naudotiugdymoproceseskaitmeniniu@
platesnes galimybqs savivaldZiam mokiniu mokymuisi.
Priemone
lerminas/ etapai LeIq poreikis ir
Saltiniai
10.3.1.2.1.
2022-2023
Projekq /ugdymo
m. m.
165os
fsigyjamos ir
naudojamos
skaitmenines

mokymosi
priemonds
aplinkos ugdymo
(-si) procese

Vykdytojai ir
partneriai
Projekto

Laukiamas
rezultatas

Visi mokiniai,

igyvendinimo

pedagogai turi

grupe.

galimybg naudotis
skaitmenizuotomis

Nacionaline
Svietimo

mokymo

agentiira,

priemonOmis. Geres

Tel5iq rajono
savivaldybe

matematikos,
gamtos mokslq

(si)

mokymosi paLanga.
Mokiniai
skaitmenines
mokymosi
priemones naudoja
rengiantis
pasiekimq
patikrinimams,

,^

brandos
egzaminams.
1

n

1. STRATEGTNIO

pLAr\O IGYVEI\DINTMO STEBESENA

Vadovaujantis Siuo strateginiu planu, rengiami metiniai gimnazijos veiklos planai.
Gimnazijos direktorius ir jo pavaduotojai ugdymui stebi ir vertina, kaip institucija
igyvindina
strateginius tikslus ir uZdavinius, ar darbuotojai vykdo pavestas funkcijas,
lpareigojimus, ar
vykdomos priemones yra efektyvios. Kasmet vykdomas gimnazijos
isivertinimas. Gimnazijos
vadovai kartu su mokyklos savivaldos atstovais sistemingai vykdo strateginio plano
igyvendinimo
refleksijq. Vertinimo rezultatus vadovai du kartus per metus pristato gimnazijos bendruomenei. Esant
reikalui, veiklos planai koreguojami. Strateginio plano prioriteq lgyvendinimo stebesenai sudaroma
prieZiiiros grupe.
PPRIORITETU IGYVENDINIMO PRIEZIUROS GRUPE:

I prioritetas. Ugdymo turinio atnaujinimas.

l.

2.
3.

Mokytoja Rita Urbonaite - grupes vadov6
Mokytoja Roma Vai5ienO
Molqytoja Virginija Junkuriene

II prioritetas. Mokiniq individuali mokymosi paianga ir pasiekimai.

l.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zivite Siaudvytiene - grupes vadove

2. Molqrtoja - Giedre Bajortiniene
3. Molgrtojas Remigijus Tama5evidius
4. Mokytoja - Dalia Maciene

III prioritetas.

1.

2.
3.

Palankiq sQlygq sudarymas patyriminiam mokymui (si).

Mokytojas Saulius Jogminas. . $upds vadovas
Mokytojas Kgstutis Mademis
Bibliotekininke Jurgita Gust5rte - Ivinskiene

