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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

 

Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos  2019 m. veiklos plano tikslai siejami su Gimnazijos 2019-2021 metų strateginio plano 

tikslais ir uždaviniais.  

Gimnazijos strateginio plano 2019-2021 metams veiklos tikslai:  

1. Stebėti mokinių pažangą, teikti jiems grįžtamąjį ryšį.  

2. Kurti įvairias mokymosi erdves ir puoselėti gimnazijos kultūrą. 

3. Vykdyti patyčių prevenciją dalyvaujant prevencinėse programose ir organizuojant įvairias veiklas. 

4. Gimnazijos pastato modernizavimas.  

 

2019 metais gimnazijos  pasiekti rezultatai: 

Strateginiams tikslams pasiekti vykdant 2019 metų veiklos planą  vienu svarbiausių pasiekimų laikome skirti dėmesį kiekvienam mokiniui 

atsižvelgiant į jų poreikius. Vesdami pamokas mokytojai diferencijavo ir individualizavo pamokų turinį skirtingų gebėjimų mokiniams. Buvo taikomi 



įvairūs mokymo(si) metodai (integruotos pamokos, išvykos, pamokos kitose erdvėse, viktorinos). Ypač aktyviai buvo naudojamas projektinis metodas, 

kuris skatino mokinius bendradarbiauti ir atskleisti jų gebėjimus. Gimnazijoje vyko tokie projektai: ”Žymieji matematikai ir fizikai bei jų išradimai 

skaičiuose”, „Dviejų kultūrų dialogas”, “Pažink stebuklingą knygų pasaulį”, ,,Šv. Kazimiero asmenybės vertybių raiška‘‘, projektų savaitė ir kt.  

Patvirtintas Mokinių mokymosi pasiekimų planas, kurio pagrindinis tikslas – padėti mokiniui mokytis, įveikiant mokymosi sunkumus, 

užtikrinti veiksmingą gabiųjų mokinių ugdymąsi. Mokytojai nuosekliai ir sistemingai stebėjo ir analizavo mokinių individualią pažangą pagal metodinės 

tarybos patvirtintą formą (Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo lentelė),  priėmė sprendimus dėl jų tolesnio mokymosi ar veiklos. Kiekvienas mokinys 

įsivertino individualią pažangą pildydamas Asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo lapą, apmąstė sėkmes ir tobulintinus dalykus, kartu su mokytojais 

dalykininkais/klasės vadovu aptarė lūkesčius ir mokymosi rezultatus.  

Apie individualią mokinių pažangą, jų mokymosi gebėjimus bei taikomas mokymosi strategijas tėvai buvo informuoti individualiai tėvų 

susitikimų metu, elektroninio dienyno sistemoje. Vyko atvirų durų savaitė, kurios metu tėvai susitiko su dalykų mokytojais ir aptarė vaikų mokymosi 

pasiekimus, daromą pažangą, pasiruošimą pamokoms, elgesį.  

       Kiekvienų mokslo metų pabaigoje analizuojami Nacionalinių tyrimų, diagnostinių testų rezultatai. Metodinėse grupėse aptariami  PUPP , BE, 

užsienio kalbų pasiekimų lygio nustatymo testavimo rezultatai,  planuojama tolesnė veikla, gerinant mokinių pasiekimus. 

 

Ypatingas dėmesys buvo skiriamas patyčių prevencijai, kuri buvo vykdoma kiekvienoje organizuotoje veikloje, nes būtent vaikų užimtumas, 

dalyvavimas renginiuose, koncertuose, išvykose padeda mokiniams labiau susidraugauti, turiningai praleisti laiką, gerbti kitus, suprasti vieni kitus.  

Klasių vadovai bendradarbiavo su dalykų mokytojais, su Vaiko gerovės komisija, organizavo įvairios akcijas, užsiėmimus, susitikimus, diskusijas, klasės 

valandėles, stovyklą, konkursus ir analizavo mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, patyčių atvejus. Metodinė taryba organizavo 3 dienų seminarą  

gimnazijos mokytojams  “Psichologinės pagalbos teikimas kovojant su patyčiomis”, nuo 2019-05-07 iki 2019-05-10. 

Tikslingi patyčių prevencijos renginiai: 

- Kiekvienas klasės vadovas vykdė prevencinius užsiėmimus pagal klasės vadovo veiklos planą.  Vyko Savaitė be patyčių, kurios metu viena 

diena  buvo skirta prevencinei veiklai.  

- Gimnazijoje buvo organizuota “Tolerancijos diena”. Mokiniai suprato, kad tolerancija – tai  gebėjimas suprasti ir atsiprašyti už suteiktą 

skausmą.  

- Klasių vadovų metodinė grupė atliko tyrimus „Smurto ir patyčių mąsto įvertinimas gimnazijoje“, „Žalingų įpročių įtaka mokiniams“, pristatė 

rezultatus per tėvų susirinkimą.  

Gimnazijoje laikomasi vertybinių nuostatų, sėkminga vertybių sistema atsispindi jos tradicijose, veikloje. Ugdoma tolerancija, pagarba  ir pakantumas 

turinčiam mokymosi spragų kultūra. 

Gimnazijos mokiniai dalyvauja tarptautinėse prevencinėse programose: 1-4 klasių mokiniai dalyvauja prevencinėse programose „Zipio draugai“ ir  

„Obuolio draugai“. 4 - 6 klasių mokiniai – prevencinėje programoje „ Įveikiame kartu“. Tyrimų rezultatai rodo, jog gerėja vaikų emocinė savijauta, 10 

proc. sumažėja patyčių atvejų.  

Kuriant įvairias mokymosi erdves ir puoselėjant gimnazijos kultūrą  gimnazija aktyviai dalyvavo bendruosiuose kultūriniuose renginiuose ir šventėse, 



tradicinėse parodose, mugėse -   Derliaus šventė, Kaziuko mugė, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, Susitikimas prie kalėdinio stalo, piligriminė 

kelionė, Vaiko gynimo diena. Bendradarbiaujant su VSAT prie LRVRM Pasieniečių mokykla, Trakų istorijos muziejaus Medininkų pilies skyriumi, 

VRSCB Medininkų struktūriniu padaliniu buvo organizuojami bendri svarbiausių valstybinių švenčių minėjimai ir kiti renginiai (susitikimai, pamokos, 

išvykos). 

Toliau stiprinami ryšiai užsienio su partneriais – 2019 m. gegužės mėn. gimnazijos mokiniai aplankė Lenkijos miesto Pšebrodo mokyklą, spalio mėn. – 

Vokietijos miestelio Weil im Schoenbuch mokyklą, dalyvavo bendruose projektuose. 

Gimnazija įsigijo 8 interaktyvias lentas, kurios buvo instaliuotos biologijos, matematikos, lenkų, lietuvių, užsienio kalbų, pradinio ugdymo kabinetuose. 

Interaktyvių lentų panaudojimas aktyvizuoja ugdymo procesą bei  pagerina mokinių ugdymo(si) sąlygas.  

Birželio mėnesį gimnazijoje vyko projektų savaitė: integruota menų ir kūno kultūros diena, integruota gamtos ir tiksliųjų mokslų diena, integruota 

humanitarinių mokslų diena, knygos diena, sporto diena, gamtos pažinimo diena, menų ir technologijų diena, talentų diena.   

Mokytojai vedė pamokas kitose erdvėse: Saugomų teritorijų nacionalinio lankytojų centro edukacinis užsiėmimas „Atrask ir pažink Lietuvos saugomas 

teritorijas“, lietuvių kalbos pamoka „Ir knyga mane augina“, užsiėmimas „Diena be kompiuterio“, integruotas užsiėmimas „Žaislai Kalėdų eglutei“ 

VRCB Medininkų skyriuje, edukacini užsiėmimas „Lietuvos pinigų istorija“ Medininkų pilyje ir kt. 

Buvo modernizuotas gimnazijos pastatas. Atliktas kabinetų kosmetinis remontas, daugumoje kabinetų pakeisti seni mokykliniai baldai.  Atlikta pilna 

valgyklos ir pagalbinių patalpų renovacija. Pakeista centrinė šildymo sistema mokyklos priestate. Pakeistas stogas sename mokyklos pastate.  

Pradėtas  sporto aikštyno  modernizavimas. 2019 metais pagerinta edukacinė aplinka bei materialinė bazė: atnaujinti mokomieji kabinetai, kabinetų 

baldai, edukacinės erdvės, pagerinta sporto bazė.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

 

Metinės veiklos 

užduotys / metinės 

užduotys 

Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai 

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais vadovaudamasis tiesioginis 

darbuotojo vadovas (toliau – vadovas) / 

savininko teises ir pareigas įgyvendinančios 

institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo 

(toliau – institucijos vadovas ar jo įgaliotas 

asmuo) vertins, ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

1.1. Ugdymo proceso 

organizavimo kokybės ir 

įvairovės gerinimas.  

Tikslingai ir 

veiksmingiau 

organizuojamas ugdymo 

procesas 

1. Mokinių ugdymo(si) pasiekimai atitinka 

Bendrosiose ugdymo programose keliamus 

tikslus ir mokykloje besimokančių mokinių 

galias.  

2. Mokytojai naudoja įvairias vertinimo 

strategijas ir būdus kiekvieno mokinio 

daromos pažangos stebėjimui ir įvertinimui. 

3. Ugdymas planuojamas taip, kad veiklos 

padėtų siekti išsikeltų ugdymo tikslų, vienos 

kitą papildytų ir derėtų. Mokymas(is) 

pritaikomas ugdymo poreikiams (integruojant 

dalykus, pamokines ir po pamokų vykstančias 

veiklas,).  

1. Palyginus su 2017/2018 m. m.(97%) , 

2018/2019 m. m. bendras gimnazijos mokinių 

pažangumas pagerėjo - 99 %.  PUPP rezultatai – 

100%, Brandos egzaminų – 100 %. Mokiniai 

nuolat dalyvauja dalykinėse olimpiadose, 

konkursuose, sporto varžybose, ir pasiekia gan 

gerų rezultatų – III vieta respublikinėje XXVI 

Lietuvos mokinių rusų kalbos (gimtosios ir 

užsienio) olimpiadoje, II vieta lenkų kalbos 

olimpiados rajoniniame etape, II vieta rusų kalbos 

(gimtosios ir užsienio) olimpiados rajoniniame 

etape, II vieta slidinėjimo varžybų rajoniniame 

etape, I ir II vieta skaitovų konkurse „Kresy 

2019“ rajoniniame etape  (Metodinių grupių 



(tarybų) veiklos dokumentai (programos, 

ataskaitos, protokolai ir kt.) Byla Nr.  7.6.; 

Mokytojų tarybos veiklos dokumentai (planai, 

posėdžių protokolai)  Byla Nr.1.6. ). 

 

2. Direktoriui inicijavus gimnazijoje veikia 

mokinių individualios pažangos vertinimo 

sistemas, dalykų mokytojai turi patvirtintas 

vertinimo sistemas. Pasibaigus 

trimestrui/pusmečiui per metodinių grupių 

posėdžius mokytojai analizuoja kiekvieno 

mokinio individualią pažangą ir priima 

sprendimus dėl tolesnio mokymosi ar veiklos 

(Direktoriaus įsakymų veiklos organizavimo 

klausimais ir jais patvirtintų dokumentų Byla Nr. 

1.3.;  Metodinių grupių (tarybų) veiklos 

dokumentai (programos, ataskaitos, protokolai ir 

kt.) Byla Nr.  7.6.). 

 

3. Mokinių ugdymosi poreikiai tenkinami 

integruojant dalykus, tikslingai naudojant IKT 

priemones, organizuojant projektinę, 

neformaliojo švietimo veiklas, individualiai 

dirbant su mokiniais, 70% mokytojų teikia 

konsultacijas (Metodinių grupių (tarybų) veiklos 

dokumentai (programos, ataskaitos, protokolai ir 

kt.) Byla Nr.  7.6.; Mokytojų tarybos veiklos 

dokumentai (planai, posėdžių protokolai)  Byla 

Nr.1.6.; Direktoriaus įsakymų veiklos 

organizavimo klausimais ir jais patvirtintų 

dokumentų Byla Nr. 1.3.)  

 

 



1.2. Saugios mokymo(si) 

aplinkos kūrimas.  

Vykdomos prevencijos, 

sveikatą stiprinančios 

programos.  

1. Dalyvaujama patyčių prevencinėse 

programose organizuojant įvairias veiklas. 

2. Vykdoma nuosekli mokyklos 

bendruomenės sveikatos stiprinimo veikla. 

3. Vykdoma Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programa. 

1. Kuriant saugią ir sveiką mokymosi aplinką, 

lemiančią pozityvaus ugdymo kūrimą, 

gimnazijoje organizuoti renginiai: „Savaitė be 

patyčių“ (2020-03-18-22) , „Tolerancijos diena“ 

(2019-11-15), „Kalėdinė gerumo akcija“ (2019-

12-18).  

Pradinių klasių mokiniai dalyvauja 

tarptautiniuose prevencijos programose „Zipio 

draugai“ ir  „Obuolio draugai“.  

4 - 6 klasių mokiniai – prevencinėje programoje 

„Įveikiame kartu“.  

Tyrimų rezultatai rodo, jog gerėja vaikų emocinė 

savijauta, 10 proc. sumažėjo patyčių atvejų 

(Metodinių grupių (tarybų) veiklos dokumentai 

(programos, ataskaitos, protokolai ir kt.) Byla Nr.  

7.6., Kalendoriniai planai Byla 1.25.) 

 

2. Mokiniai dalyvavo visuomenės sveikatos biuro 

vykdomame projekte „Sveikos gyvensenos 

skatinimas ir sveikatos raštingumo ugdymas 

Vilniaus rajone“, kurio metu vyko įvairūs 

susitikimai temomis „Lyčių lygybė“, 

„Priklausomybė“, „Sveika gyvensena“, „Pirmoji 

pagalba“. (2019-01-30 –2019- 09-17) 

1-4 klasių mokiniai dalyvauja ES finansuojamose 

programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai 

vaikams“, klasių valandėlės temomis „Kas auga 

darže“, „Miško gėrybės“, „Vaisių ir pieno 

produktų vartojimo svarba jaunam organizmui“ 

(2019-01-01 – 2019-12-31).  

5-8, IG-IIIG klasių mokiniai dalyvavo Sveikatos 

apsaugos fondo projekte ,,Nerūkyk – gyvensi 



sveikiau!“ (2019-05-29) 

Gimnazijoje vyko diena, skirta kultūrinei, meninei, 

pažintinei,  praktinei ir prevencinei veiklai ,,Sporto 

ir civilinės saugos diena“ (2019-06-04). 

1-4 klasių mokiniai dalyvavo vaikų vasaros 

poilsio stovykloje „Pašėlusi vasara“ (2019-06-10 

– 21).  

Vyko Europos judumo savaitė (2019-09-16 – 20). 

5-8, IG-IIIG klasių mokiniai dalyvavo 

Sportiškiausios klasės varžybose (2019-09-30).  

http://www.medininkai.vilniausr.lm.lt/ 

 

3. 5-8, IG-IIIG klasių mokiniai  dalyvavo 

Sveikatos apsaugos fondo projekte ,,Nerūkyk – 

gyvensi sveikiau!“  

Organizuotos mokinių ir tėvų apklausos dėl 

tabako, alkoholio ir narkotinių medžiagų 

vartojimo žalos. Apklausų rezultatai aptarti ir 

pristatyti Klasių vadovių metodinėje grupėje, 

bendrame tėvų susirinkime.  

Klasių vadovai veda klasės valandėles, per kurias 

mokiniai sužino apie priklausomybę sukeliančių 

medžiagų vartojimo grėsmę. 

(Metodinių grupių (tarybų) veiklos dokumentai 

(programos, ataskaitos, protokolai ir kt.) Byla Nr.  

7.6.; Direktoriaus įsakymų veiklos organizavimo 

klausimais ir jais patvirtintų dokumentų Byla Nr. 

1.3.)  

 

1.3. Mokinių pažintinės 

veiklos, stiprinančios 

pilietiškas ir dvasines 

Formuojamos mokinių 

dvasinės vertybės. 

Ugdomas tautiškumas.  

Organizuojami gimnazijos renginiai bei 

išvykos. Gimnazijos bendruomenė dalyvauja 

rajoniniuose, šalies renginiuose, vykdomi 

Direktoriui inicijuojant gimnazijoje vyko daug 

renginių, skatinančių mokinių pilietiškumą. 

Renginiai, skirti valstybinėms šventėms paminėti: 

http://www.medininkai.vilniausr.lm.lt/


vertybes organizavimo 

tęsimas. 

tarptautiniai projektai. Vasario 16-oji - Lietuvos valstybės atkūrimo – 

diena; Kovo 11 minėjimas Medininkų pilyje; 

Gegužės  3-oji  - Lenkijos Konstitucijos diena; 

Lapkričio 11 d. – Lenkijos Nepriklausomybės 

diena.  

 

Mokiniai dalyvavo pilietiškumo akcijoje, skirtoje 

sausio 13-osios įvykiams paminėti,  „Atmintis 

gyva, nes liudija“ (Direktoriaus įsakymų veiklos 

organizavimo klausimais ir jais patvirtintų 

dokumentų Byla Nr. 1.3.)  

 

Kiti pilietiškumą ugdantys renginiai: viktorina 

„Moki žodį – žinai kelią” (2019-01-14),  

integruotas užsiėmimas Medininkų pilyje 

„Legendos prabyla...” (2020-06-19), IG-IIG 

klasių mokinių išvyka į Signatarų namus (2019-

01-18), akcija „Gelbėkime Rasų kapines“, išvyka 

į Šumską „Kalėdinė gerumo akcija“ (2019-12-

18).  

http://www.medininkai.vilniausr.lm.lt/ 

 

Dvasinės vertybės ugdomos tradicinėse 

gimnazijos renginiuose: Rugsėjo 1-oji, 

bendruomenės susitikimas „Prie Kalėdinio stalo“, 

Kaziuko mugė, Paskutinio skambučio šventė, 

dalyvavimas piligriminėje kelionėje „Išpažinkime 

tikėjimą“.  

 

Per 2019 metus 100% mokinių dalyvavo  kultūrą 

ir tradicijas puoselėjančiuose projektuose, 

šventėse, renginiuose, pažintinėse kelionėse, 

kurių esmė – pilietiškumo ir dvasinių vertybių 

http://www.medininkai.vilniausr.lm.lt/


ugdymas.  

  

1.4. Gimnazijos vidaus ir 

išorės aplinkų 

modernizavimas.  

Gerinamos komforto, 

higienos ir saugumo 

sąlygos.  

1. Modernizuojamos gimnazijos pastato 

vidaus patalpos ir išorinės erdvės, sudarytos 

tinkamos ugdymo(si) sąlygos. 

2. Užtikrintos saugios mokinių mokymosi ir 

darbuotojų darbo sąlygos.  

1. Atlikta dalinė fasado renovacija (apšiltintos ir 

dekoruotos sienos). Atlikta pilna valgyklos ir 

pagalbinių patalpų renovacija. Pakeista centrinė 

šildymo sistema mokyklos priestate. Praturtinti 

kabinetai (gautos 7 naujos interaktyviosios lentos, 

beveik visuose kabinetuose visiškai arba dalinai 

pakeisti baldai), technologijų dirbtuvės (gauti 

nauji įrankiai, staklės), pakeista grindų danga 

biologijos kabinete. Pakeistas stogas sename 

mokyklos pastate.  

Pradėtas  sporto aikštyno  modernizavimas.  

 

 2. Gimnazijos pastato vidaus patalpų ir išorinės 

erdvės modernizavimas užtikrino mokinių ir 

mokyklos darbuotojų saugumą ir komfortą. 

Gimnazijos patalpos ir baldai atitinka higienos 

normų reikalavimus.  

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.   

 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Parengta darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, darbo nuotoliniu būdu  taisyklių nauja 

redakcija 

2019 m. birželio 18 d. direktoriaus įsakymas nr. V-114 

Papildžius darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu  taisyklių 

naują redakciją,  sudarytas lankstesnis darbo grafikas ir galimybė vykdyti sutartas 

užduotis nuotoliniu būdu, kuris padeda motyvuoti darbuotojus, ugdyti lojalumą įstaigai. 

3.2.  Parengtas darbo krūvio sandaros nustatymo Sudarytos sąlygos mokytojams papildomai organizuoti įvairesnę veiklą. Gimnazijos 



tvarkos aprašas.   mokytojai, planuodami savo veiklą, susitarė dėl darbo valandų bendruomenei ir 

profesiniam tobulėjimui.  

3.3. Patvirtinta gimnazijos mokinio elgesio taisyklių 

nauja redakcija 

2019 m. birželio 28 d. direktoriaus įsakymas nr. V-119 

Gimnazijos bendruomenė supažindinta su mokinių elgesio taisyklių nauja redakcija, 

kuri apibrėžia saugesnes ugdymo(si) ir elgesio sąlygas.  

3.4. Patvirtintas gimnazijos darbuotojų darbo 

apmokėjimo tvarkos aprašas 

2019 m. rugpjūčio 28 d. direktoriaus įsakymas nr. V-

137 

Gimnazijos bendruomenė supažindinta su pasikeitusiu Gimnazijos darbuotojų darbo 

apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimais. Užtikrintas sklandus mokytojų etatinio darbo 

užmokesčio sistemos vykdymas.  

 

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

Nebuvo.  

 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 

rodiklius 
Labai gerai ☐ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai  

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Vadovavimo žmonėms kompetencija (gebėjimas motyvuoti, įkvėpti, atskleisti jų potencialą) 

6.2. Švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo (remti iniciatyvas, plėsti partnerystės ryšius)  

 

Direktorė                   __________                    Mečislava Petkevič      2020-02-06 

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                     (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      

(data) 



 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Gimnazijos tarybos nutarimu Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos 

direktoriaus ataskaitą siūloma įvertinti gerai (2020-02-07 posėdžio protokolas Nr. MT1-2), atsižvelgus į tai, kad prisiimtos užduotys 

buvo įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius. 

 

 

Gimnazijos tarybos pirmininkė                        __________                  Jelena Polujanska              2020-02-07 

(mokykloje – mokyklos tarybos                   (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      

(data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

8.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 

 

9. Kitų metų užduotys: 

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

9.1. Tobulinti ugdymo procesą, siekiant 

ugdyti  mokinių mokymosi kompetenciją, 

kuri didintų individualią pažangą.  

1. Suplanuotas ir paįvairintas ugdymo 

procesas.  

2. Užtikrinamas nuoseklus ir efektyvus 

mokinio individualios stebėjimo ir 

fiksavimo procesas. 

1. 50% mokytojų diferencijuoja ir individualizuoja pamokų 

ir namų darbų užduotis.  

2. 70% mokytojų per pamokas naudoja IKT, veda 

integruotas pamokas, praktines veiklas.  

3. Patobulintas mokinio individualios pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo procesas.  

4. Atliktos mokytojų, mokinių ir tėvų (globėjų) anketinės 

apklausos ir pristatytos per mokytojų tarybos posėdį, 

metodinėse grupėse, tėvų susirinkimą.  

9.2. Stiprinti mokytojų dalykinį 

bendradarbiavimą. 

1. Aktyvi gimnazijos mokytojų metodinė 

veikla ir dalijimasis patirtimi.  

2. Telkiama bendruomenė kolegialiam 

mokymuisi.  

 

1. 100 % mokytojų dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo 

mokymuose, seminaruose, kursuose.  

2. Mokytojai dalijasi patirtimi su mažesnę patirtį turinčiais 

mokytojais  „Kolega - kolegai“.  

3. Stebėti 2-3 integruotus mokomųjų dalykų renginius, 

pamokas.  

4. Skatinti mokytojus organizuoti daugiau praktinių pamokų, 

veiklų.  

9.3. Vykdyti gimnazijos vidaus struktūros 

pertvarkymą.  

1. Prijungtas Vilniaus r. Medininkų vaikų 

darželis ir tampa Vilniaus r. Medininkų 

šv. Kazimiero gimnazijos Medininkų 

ikimokyklinio ugdymo skyriumi.  

2. Atlikti visi veiksmai, susiję su 

gimnazijos vidaus struktūros 

pertvarkymu.  

1. Parengti teisės aktai (papildytas Strateginis planas, vidaus 

darbo tvarkos taisyklės, darbo apmokėjimo tvarka it kt.).  

2. Darbuotojai supažindinti su teisės aktais, parengtais ir 

papildytais dokumentais.  

3. Įstaigos veiklą organizuoti taip, kad būtų užtikrintas 

tinkamas gimnazijos Medininkų ikimokyklinio skyriaus 

funkcionavimas.  

9.4. Užtikrinti mokyklos organizuojamų 

renginių tęstinumą ir naujų projektų 

1. Mokykla – aktyvus ir atviras kultūros 

centras.  

1. Suorganizuoti 4-5  tradiciniai mokyklos renginiai. 

2. Inicijuoti 1-2 nauji tęstiniai projektai.  



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

 

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

užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

 

 

______________________                   __________           _________________         __________ 

(švietimo įstaigos savininko teises ir                       (parašas)                            (vardas ir pavardė)                    

(data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Susipažinau. 

____________________                   __________                 _________________         

__________ 

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                    (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      

(data) 

 

 

 

 

inicijavimą bei kurti bendradarbiavimo 

kultūrą organizuojant renginius su 

socialiniais partneriais ir bendruomene. 

2. Suformuota bendradarbiavimo kultūra 

ir glaudesnis bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais. 

3. Suorganizuoti 1- 2 projektai, bendradarbiaujant su 

socialiniais partneriais. 

4. Bendruomenės sutelkimas organizuojant bendrus 

renginius. 


