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IZANGA
MOKYKLOS VIZITINE KORTELE

stakli5kiq gimnazija rykdo ikimokyklini, prie5mokyklini, pradini, pagrindini ir vidurin! ugdyrn4.
Mokykla turi du skyrius: Stakli5kiq ikimokyklinio ugdymo skyriq ir piestuvenq ikimokyklinio
ugdymo skyriq. Gimnazijoje mokosi 186 mokiniai, ikimokyklinio ugdymo skyrius lanko 57 vaika|
Mokykloje dirba 30 mokytojq, iS jq: 13 mokytojq metodininkq, 7 vyr. mokytojq ir 10 moklrojq.
Gimnazijoje dirba logopede, specialioji pedagoge, psichologe ir socialine pedagoge.
Ikimokykliniuose skyriuose dirba 8 aukletojai: 5 vyr. aukletojai ir 3 aukletojai.

skaidiaus kaita ir prognozes:

Mokiniq paZangos ir pasiekimq rezultatai
Mokyklos mokiniq paZangumas buvo 100 0%. Bendra gimnazijos mokiniq per metus padaryta
paianga +0,21. Pirmas pusmetis 7,37, o antras - 7,58. Mokiniq pasiskirstymas pagal mokymosi
lygmeni rodo, kad gimnazijoje ya 10 o/o mokiniq pasiekusiq aukstesni lygmen!, 32 % - pagrindin! ir
58 % patenkinam4. Per praejusius mokslo metus 28 mokiniai tapo ivairiq konkursq (9) ir olimpiadq
(l 8) nugaletojais ir prizininkais.

DarZelio ir prie5mokyklinio
ugdymo mok.

2016-2017

2017-2018

2018-2019



I diagramo. Mokini4 pasiskirstynas pagal mokymosi lygmenis 2019

2019 metais Lietuviq kalbos pUpp egzamin4 iSlaike 67,5 % mokiniq: egzamino
vidurkis 4,3, o metiniai rezultatai 5,95. Neislaike 5 mokiniai (26 %),2 neahyko (10,5%o). Dauguma
nei5laikiusiqjq stda i profesines mokyklas. 8 klaseje tq padiq mokiniq skaitymo vidurkis buvi 47,4
o/0, o ra5ymo - 60%. 2019 metais matematikos pupp egzaminq islaike 67;5% mokiniq: egzamino
vidurkis 4,33, o metiniai rezulratai 5,22. Neislaike 6 mokiniai (31,5%), 1 mokinys atleistas. g
klaseje tq padiq mokiniq matematikos rezultatai blvo 2t,4oh (47,4vo neiilaikd).
Valstybiniq ir mokykliniq brandos egzaminq rezultatai: lietuviq kalbos ir literaturos vidurkis - 60, o
metinis - 7,, lietuviq kalba ir literatua mokyklinio vidurkis - 4,6, o metinis - 4, anglq kalbos
vidurkis - 70,7, o metinis - 7,43, matematikos vidurkis -29,3, o metinis - 7,3, istorijos vidurkis -42,8,ometinis-T,33,biologijosvidurkis-39,7,ometinis-g,T,fizikosvidurkis-ig,ometinis-
8. IT vidurkis 39. o nretir.ris 9 ino vidurkis - 8,7, o metinis - 9.7.

Mokiniai (7o) padarg ir nepadarg paZangos 20.t9

r Padare pazang4

r Nukito pazanga

$Nepadare pazangos

2 diagrama. Mokiniq padariusiq ir nepadariusi4 paZangq procentas

IU

.., i2

kalbu ir literatiira

Anglq kalba



Visi VBE rezultatai gereja, o li"tu.,ri.l k
rezultatai geresni nei Salies ar rajono vidurkis.

?912 ^. gauta parama pagal GpM 2% - | 366,05 Eur, i5 kitq fiziniq ir juridiniq asmenq -00 Eur.

Turto ir 165q administravimas, papildomq finansiniq i5tekliq pritraukimas
Mokyklos biudZetas buvo sudar).tas is mokymo lesq 451 600 Eur (buvo 410 900 Eur)

savivaldybes le5q 382 800 Eur (buvo 303 100 Eur), valstybes l65q mokiniq maitinimui 25 600 Eur
(buvo 19 100 Eur), specialiqiq l6sq 16 800 Eur (buvo 12 500 Eur). 2019 m. Stakliskiq gimnazijos
biudZet4 sudare 876 800 Eur (2017 m. - 683 600 Eur, 2018 m. _ 752 600 Eur).

Mokykloje uZ materialiniq vertybiq saugumQ, tiekimq ir vieiuosius pirkimus atsakinga tikvede.
lstaigoje formuojama finansq politika, suburtos viesqiq pirkimq organizavimo, turto nurasymo,
turto inventorizacijos komisijos. 2019 m. gruodZio 31 d. ilgalaikio turto, valdomo patik6jimo ieise,
isigijimo savikaina sudare I 620 592,69 Eur. Turtas, naudojamas pagal panaudos sutariis, sudaro
80 73 1,60 Eur.

{siskolinimq i5 mokinio krep5elio neliko. Lesos panaudotos pagal paskirti. Mokytojams buvo
mokamas atlygis pagal maksimalius koeficientus. Savivaldybes rfi.tq tesq .ur*Lrki3korr.
funkcij_oms atlikti pakako. lsiskolinimas liko uZ gruodzio m6n. komunalines, rysio, transporto
panaudojimo ir kt. paslaugas.

16151

Biologija
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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO, METINIO VEIKLOS PLANO BEI PRJEMONIU MOKINIU

PASIEKIMAMS CERINTI IGYVENDINIMAS

Prienq r. Stakli5kiq gimnazijos 2019 m. birZelio 14 d. direktoriaus isakymu Nr. V-
124 patvirtinto Prienq r. Stakli5kiq gimnazijos 2019-2021 strateginio veiklos plano vizija:
veikianti pagal integruoto ugdymo modeli, skatinanti m4stymo kultiir% atvira bendruomenei,
inovatyvi, nuolat besimokanti ir siekianti kiekvieno bendruomenes nario paZangos gimnazija.
Prioritetai :

l. Mokinio pasiekimai ir paZanga' mestymo ir integralumo skatinimas - patobulinta ir patvirtinta direktoriaus
isak,'"mu !sivertinimo tvarka, ne nraZiau 70 proc. mokiniu paZymes, jog mok),tojai su jais aptaria nrokymosi sdkmes,
80 proc. stebetq pamoku mokiniai isivenina, bent 60 proc. mokiniq suvokia portfolio pildymo prasmg irji pildo, ne
maZiau kaip 60 proc. ntokiniu pripaZins, kad mokytoiai padedajierns paZinli gabumus ir polilkius, sukurtas ir
patvirtintas direktoriaus isakymu bendrqjq kornpetencijq vertinimo apraSas.

2019 m. birZelio 21 d. direktoriaus isakymu Nr. V-126 patvirtinta Prienq r. Stakliskiq gimnazijos
mokiniq pasiekimq ir pazangos vertinimo tvarka. I5 mokiniq apklausos paaiskejo, kad 7,9 proc.
mokiniq kasdien aptaria pasieklus rezultatus, 44,1 proc. tai daro dainai, o 46 proc. retai. Kasdien
pamokoje isivertina 6,7 proc. mokiniq, daZnai tai daro 33,3 proc. mokiniq, o retai arba niekada to
nedaro 60 proc. mokiniq. 84 proc. mokiniq teigia, kad mokltojai jiems padeda atskleisti
gabumus.

2. Mokyklos pasiekimai ir paZanga. Pasiekinq ir paZangos pagristumas - apibendrinamojo vertinimo metu
(metiniai ivertinimai, ST rezultatai) 20 procentq rnokiniq pager€je akaderniliai pasiekimai, 15 procentq mokiniq
pasieks auKtesn! pasiekimq lygj nei dabar-

Visi VBE rezultatai gereja, o lietuviq kalbos ir literatiiros bei anglq kalbos rezultatai geresni nei
Salies ar rajono vidurkis. Mokyklos mokiniq paZangumas buvo 100 zo. Bendra gimnazijos
mokiniq per metus padaryta paianga +0,21. Pirmas pusmedio mokymosi vidurkis buvo 7,37, o
antro - 7,58. Mokiniq pasiskirstymas pagal mokymosi lygmeni rodo, kad gimnazijoje yra l0 o/o

mokiniq pasiekusiq aukltesni lygmeni, 32 %6 - pagrindini ir 58 o% patenkinam4. Auk3tesnio
lygmens pasiekusiq mokiniq skaidius padidejo 10 proc.

3' Ugdymo organizavimas. Diferencijayimas, individualizavimas, suasmeninimas - atrasti ir pauaudoti bent 2
naujus metodus per metus pamokoje. Slebeti standartizuotq testq. pasiekinlq gerejim4 klasese- kur aktyviai taikorni
nauji metodai. Stebeti kittl kolegq parnokas ar dalintis geqja patirtimi ne maziau kaip 4 kartus per metus. Ne maziau
kaip 60 proc. moki.iq paZymds. kad mokykloje yra skatinami bendradarbiauti ir padeti vieni kitiems.
I5 mokl.toiq savianalizes duomenq matyti, kad 2019 metais 80 proc. mokyoiq panaudojo ne
maziau kaip du naujus metodus savo pamokose. 60 proc. mokytojq dalinosi patirtimi su
kolegomis. Mokltojai standartizuotq testq, egzaminq rezultatus analizuoja mokytojq tarybos
posed2iuose ir melodinese grupese.

4. Perspektyva ir bendruomenos susitarimai. Optimalus istekliq paskirstymas - atnaujinti gimnazijos grindq
dang4. ap5vietim4, renovuoti 2-3 aukstus. irengti daugialunkcing erdvg palepije, sutvarkyri Pieituvdnq skyiiaus stog4
ir patalpas, Gimnazija lurds higienos pas4.

Atnaujintas Stakliskiq darZelis, pastatlta tvora, irengta vaikq Zaidimq aikstele (Stakliskese ir
Pieltuvenuose), atnaujintos didZioji dalis gimnazijos 2 ir 3 auk5to kabinetq, atnaujintos valgyklos
patalpos.

5 Perspektyva ir bendruomends susitarimai. Sprendimq pagristumas - gintnazijoje bus bent 2 darbuotojai,
esantlrs vadovq rezerve. Pasidalinamoji lyderyste taps kasdienlo darbo princlpu. I veiklas ir sprendimrl pridnrimq bus

itrauktas kiekvienas mokytojas ir specialistas. Bendruomends nariai turi galimybiq rodyi iniciatyvq, prisiima
atsakomybQ uZ sprendirnus irjq igyvendinim4. Kasmet sukurs bent po vien4 nauj4 iniciat-w4 nenumatyt4 planuose.

Nors visi mokytojai pripaiista, kad gimnazijoje sudarltos s4lygos dalywauti sprendimq priemime
del mokyklos veiklos bei teikti savo iniciatyvas, tik 60 proc. mokyojq teikia tokias iniciatywas ir



jas igyvendina.

atsaking4 elgesi. Tradici5kai analizuojami mokiniq pasiekimai, analizuojama pazanga, o
mokiniai atlieka isivertinima.

6. Vertinimas ugdymui. Vertinimo lvairovd ir pazange skatinantis griztamasis rysys - patobulinta ir
patvirtinta direktoriaus isakymu verlinimo tvarka, kuri kiekvienam nrokiniui padeda pazinil savo gabumus ir
polinkius. vertinimo kriterijq aiskumas bent 80 proc. stebetq pamokq. Ne maziau 70 9/o mokiniq pazymes, jog
mokyojai sujais aptaria mokymosi sekmes. Sukurtos rckomendacijos mokytojams ddl vertinimo objektyvumo.
2019 m. birZelio 21 d. direktoriaus isakymu Nr. V-l26 patvirtinta Prienq r. Stakli5kiq gimnazijos
mokiniq pasiekimq ir pazangos. vertinimo tvarka. 50 proc. stebetq pamokq vertinimi kite;jai
buvo ai5kiis ir aptarti su mokiniais. 98 proc. mokiniq teigia, kid su jais mokyoj ai aptaria
mokymosi rezultatus ir padaryq paZang4. 89 proc. mokiniq paZymejo, kadlsivertina pamokose.

7. Veikimas kartu' Bendradarbiavimo kultnra - girnnaziioje darbai planuojami ir igyvendinami komandose.
Patobulintos daugumos nokytojq komurikavimo ir bendradarbiavimo kompetencijos. Stebima visq mokytojr.l
aukitesne motvvacija ir didesnis jsiraukimo lygis, visose konrandose ai5kiai ir tikslingai pasiskirstoma pareigornis
bei atsakomybe.

Gimnazijoje balandZio men. vyko respublikine konferencija ,,Siuolaikine mokykla: nuo
isivertinimo iki pazangos", kurioje su kitq mokyklq mokyojaii buvo dalintasi patirtimi. Kartu
komandose ruo5iamas strateginis, veiklos, ugdymo planai. balyvauta bendruose mokymuose,
stiprinant mokl'tojq komunikavimo ir bendradarbiavimo kompetencijas: kovo men. mtkytoiai
dalyvavo seminare ,,Interakt,-vi pamoka - zaismingas ir aktyvus ugdymas(is)',, rugpjldio men. -seminare ,,vertinimas ir isivertinimas. praktiniai pavyzdiiai", spalio menesi uJicyojq dienos
renginyje, o gruodZio m6n. dalyvavo savgs paZinimo mokymuose.
Strateginis planas pradetas igyvendinti 40 %.

. Prienq r. Stakli5kiq gimnazijos 2019 m. rugsejo 2 d. direktoriaus isakymu Nr. v-166
patvirtinto Prienq r. StakliSkiq gimnazijos 2019-2020 mokslo metr+ veikloi piano prioritetas:
mokinio pasiekimai ir pazanga bei m4stymo ir integralumo skatinimas. Siuo'metu pt-* y.u
igyvendinamas.

Uidaviniai:
1. 'relkti mokvktos bendruomeng bendrai veikrai - 2019 m. lryko 1 12 isvykq: 37 isrykos i

konkursus ir olimpiadas, 57 isvykos organizuojant netiadicines, integruotas pamokas,
edukacijas, 20 i5vykq i. sporto varZybas,4 iivykos i sventes ir festivalius, z isvytos 

1kg!*::. 
.rgneiniys._ - 

Gimnazijoje balandZio men. vyko respublikine konfeiencija
,,Siuolaikine mokykla: nuo isivertinimo iki paZangos,., kurioje su kiq mokykiq
mokytojais buvo dalintasi patirtimi. Kartu komandose ruoliamas strateginis, veiklos,
ugdymo planai. Dalywauta bendruose mokymuose, stiprinant mokyoiq komunii<avimo ir
bendradarbiavimo kompetencijas: kovo men. mokltojai dalyvavo .".in*. ,,Interaktyvi
pamoka - zaismingas ir aktpus ugdymas(is)", rugpjodio men. - seminare ,,ve(inimas ir
isivertinimas. Praktiniai pavyzdliai", spalio menesi Mokyoiq dienos renginyje, o
gruodZio mdn. dalyvavo savgs paZinimo mokymuose.

2. skatinti mokinius mokyris efekryviai raikanr m4srymo sbaregijas - 20 proc. mokytojq nenaudoja
mqstymo Zemelapiq, 45 proc. naudoja kartais, o 35 proc. mokyoiq kiekvien4 savaitg.
Kartu su kitais darZeliais laimetas ES finansuojamas projektas 

-,,Kryptingas 
vaikq

mokymosi mokytis kompetenciiq ugdymas taikant jmqstymo 
iproeiq';-metod4;padds ne

tik sustiprinti m4stymo_ strategiiq taikym4 gimnazijoje, bet pradesime tai(ri m4styrno
iprodiq metod4 ir darZeliuose.

3. skbeli, flsuoti it' qnalizuoti asnening mokini4 paaungq ir pusiekimus - gimnazijoje pradeta diegti
mokiniq teigiamo elgesio ir poziurio I mokymqsi sistema, kuri padeda steueti paza"ga tas
menesi, skatinti mokinius siekti asmenin6s pazangos ne tik mokantis, bet f formu;jant
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II SKYRIUS
METV YEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai pra6.fusiq metq I'ciklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)
Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovauj antis
vertinama, ar

nustatytos uZduotys
ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq rodikliai

1.1. Strateginio
plano parengimas,

igrvendinimas

Mokyklos krypties
apibrdZimas,

itraukiant kuo
daugiau gimnazijos
bendruomenes
atstovq;
Strateginio plano
pagrindiniq krypdiq
perkelimas i
gimnazijos veiklos
bei metodiniq grupiq
planus;
Siekti, kad
kasdien6je mokytojq
veikloje (pamokose)
atsispindetq
strateginiai tikslai.

I strateginio plano
rengim4 bus itraukti
ivairiq bendruomenes
nariq atstovai;
Metodinese grupdse
aptariamos pagrindinds
strategines veiklos ir
itraukiamos i savo
planus;
Stebetose pamokose
mokyojai laikosi
susitarimq;
Stebeti ne maZiau 50
pamokq ir konsultuoti
mokytojus.

2018-12-3 I direktoriaus lsakymu
Nr. V-249 sudaryta gimnazijos
strategijos plano rengimo grupe,
kurioje buvo mokiniq, mokyojq,
teveliq ir adm inistracijos atstovai.
Prienq r. StakliSkiq gimnazijos
2019 m. birZelio 14 d. direktoriaus
isakymu Nr. V-124 patvirtintas
Prienq r. StakliSkiq gimnazijos
20 I 9 -2021 srateginis veiklos
planas. kuriuo remiantis metodinis
grupes renge savo veiklos planus.
Per metus buvo stebetos 76
pamokos, konsultuoti mokyojai.

1.2. Asmeninio
meistriSkumo
ugdymas ir ugdymo
kokybes gerinimas

Gimnazijoje susitarti
del Siuolaikines
pamokos pagrindiniq
bruoZq;
Kurti ir vesti
Siuolaikines
pamokas;
Dalintis gerqia
patirtimi su
kolegomis.

Patvirtinti pagrindiniai
Siuolaikines pamokos
bruoiai, kurie bus
vertinami stebint
pamokas. Ne maZiau
kaip 20 proc. stebetq
mokyojq pamokq bus
SiuolaikiSkos. Ne
maZiau kaip 70 proc.
mokiniq pamokos
kokybg ivertins kaip
ger ..

2019 m. sausi kartu su mokytojais
buvo susitarta del Siuolaikines
pamokos bruoZq: IKT naudojimas,
daugiau dirba mokiniai, mokytojas
konsultuoja, aplinkos pritaikymas
ugdymo poreikiams.
60,7 proc. mokiniq pamokq kokybg
lvertino kaip ger4 ir labai ger4, 35,3
proc. mokiniq - kaip vidutiniSkq ir
4 proc. - kaip blog4.

1.3. Gimnazijos
kiekvieno mokinio
paiangos
pastovumas

Mokiniq !sivertinimo
tvarkos
patobulinimas;
Siekti, kad pamokose
mokytojai naudotq

ivairius isivertinimo
bEdus;
Siekti, kad mokiniai
s4moningai su
mokyojq pagalba
kauptq savo aplank4.

Patobulinta ir
patvirtinta vertinimo
tvarka. NemaZiau 70
proc. mokiniq
paZymes, kad sujais
mokyojai aptaria
mokymosi sdkmes. Ne
maZiau 80 proc.
stebdtq pamokq
mokiniai lsivertins
savo veikl4. Bent 60
proc. mokiniq suvoks
aplanko pildymo
prasmg.

Bent 5 proc. padidinti
pagrindinio pasiekimo

2019 m. birLelio 2l d. direktoriaus
isakymu Nr. V-l26 patvirtinta
Prienq r. StakliSkiq gimnazijos
mokiniq pasiekimq ir paiangos
vertinimo tvarka.
84 proc. mokiniq teigia, kad
mok)'tojai j iems padeda atskleisti
gabumus. 95 proc. mokiniq nurode,
kad jiems svarbu mokyis.
98 proc. mokiniq teigia kad su jais
mokyojai aptaria mokymosi
rezultatus ir padaryll paiangq.
89 proc. mokiniq paZymejo, kad
isivertina pamokose.
54,9 proc. mokiniq aplankq
pildym4 vertina labai gerai ir gerai,



Iygio mokiniq. 38,2 proc. - vidutini5kai ir 6,7 proc.

- blogai.
Pagrindinio pasiekimo lygio
mokiniq skaidius padideio 4 proc.

) ar i!rykdytos i5 dalies d6l buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

3. Uiduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet iry-kdytos
buvo atlikta veiklos rezultatams

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo jstaigos veiklai
3.1. Etatinio darbo apmok6jimo patobulinimo
i$,.vendinimas

Atnauj inta darbo apmokej imo tvarka.
Padideio mok\4oiu atlysinimai.

3.2. Gimnazijos irjos padaliniq erdviq atnaujinimo ir
remonto darbai

Sutvarkyta didesni puse mokyklos patalpq,
sudarytos s4lygos mokiniams dirbti
Siltuose, estetiSkuose kabinetuos€.
Suremontuotos valgyklos patalpos,
sukuriant tinkamas ir higienos normas
atitinkandias maisto gaminimo patalpas.
Atidarltas renovuotas StakliSkiq darZelio
pastatas, atitinkantis visas higienos normas.
Atnaujintos patalpos Piestuvenq darZelyje,
pakeistas ap5vietimas, atnauiinti baldai.

3.3. Sukurta mokiniq teigiamo elgesio ir poZiiirio i
mokymqsi sistema

Gimnazijoje prad6ta diegti mokiniq
teigiamo elgesio ir poZi[rio i mokym4si
sistema, kuri padeda steboti pazang4 kas
menesj, skatinti mokinius siekti asmeninds
paZangos ne tik mokantis, bet ir formuojant
atsaking4 elgesi.

3.4. Laimdtas ES finansuojamas projektas ,,Kryptingas
vaikq mokymosi mokytis kompetencijq ugdymas taikant
,,m4stymo iprodirl" metod4".

Projekto verte I 16876,05 Eur. Projektas
finansuojamas i5 Europos socialinio fondo
leSq. Projektas jgyvendinarnas pagal
priemong ikimokl klinio ir bendrujo
ugdymo mokyklq r eiklos tobulinimas.

3.5. hternetinio puslapio atnauj inimas. Sukurtas naujas gimnazijos intemetinis
puslapis.

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatltos
Pasiekti rezultatai

irjq rodikliai

7
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III SKYRII]S
pASTEKTV REZULTATU vyKDANT uZouorrs ISTvERTTNIMAs IR

KOMPETENCIJU TO BULINIMAS

kurias tobulinti
7.1. Darbuotojq bei asmenines veiklos vertinimas ir isivertinimas
7.2.

(data)

IV SKYRIUS

fgaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos lgaliotas asmuo

(data)

/ darbuotojq atstovavim4 igyyendinantis asrnuo)

Prienq raioio meras

pareigas igyvendinanaios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

qr*-,tk
(parasas) /

Gri"ti.oiGieoi.*ini.lor.l*.i. W 
"%tB

5. kdant uZduotis isivertinimas

UZduodiq ivykdymo apraSymas
PaZymimas atitinkamas

langelis
5.1 . Uzduotys ivykd)los ir virsilo kai kuriuos sutartus vetinimo rodiklius Labai gerai n
5.2. UZduotys i5 esrnes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai d
5.3. Ivykd)tos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus veftinimo rodiklius Patenkinamai D
5.4. UZduotys neivykdltos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

6.1 . Bendruomenes telkimo
6.2.
6.3.

(vardas ir pavarde)

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

(vardas ir pavardd)

Galutinis metq veiklos ataskaitos lvertinimas
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IV SKYRIUS
KITV METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODTKLIAT

10. Kitq metg uZduofys
nustatomos ne maZiau 3 ir ne 5

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatrl vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

'vertinama, ar nuslatltos
uZduotvs il'vkd\tos)

10.1. Kryptingas vaikq mokymosi
molq/tis kompetencuq ugdymas taikant
,,mEstymo iprociq" metodq
prieSmokyklindse ir ikimokyklin€se
grupese

Diegti,,mqstymo iproeiq"
metodq Stakliskiq ir
PieStuverq darzeliuose;
Parengti ZmogiSkuosius
resursus, gebanlius ne tik
keisti, bet ir padeti keistis
kitiems, diegiant,,mqstymo
iproairl" metod4;
Sukurti gerosios patirties
duomenq bazg, padedandiq
pritailgdi mEstymo metodus ir
irankius.

Suorganizuoti 5 semE 
-'darbuotoj ams.

Parengti bent 2 mentorius istaigoje,
konsultuojandius mqstymo diegimo
ugdyme klausimais.
Suorganizuoti ne maZiau 40 veiklq
(uzsiem imq), pritaikant mqstymo
metodus ir Fankius.

I 0.2. Asmeninio meistrilkumo
ugdymas ir ugdymo kokybCs gerinimas

Gimnazijoje susitarti dCl darbo
su spec. poreikiq mokiniais;
Kurti L Yesti pamokas,
individualizuojant ir pritaikant
metodus;
Dalintis gerqja patirtimi su
kolegomis;

Sukurli darbo su sp"". poreiki,l
mokiniais gaires.
Stebeti ir ivertinti mokytojq taikomus
susitarimus pamokose (visose
stebdtose mokytojq pamokose bus
vadovaujamasi darbo su spec.
poreikiq mokiniais gairdmis).
Ne maZiau kaip 70 proc. mokiniq
pamokos kokybg ir pagalb4 pamokos
metu ivertins kaip ger4.

tu.J. Uunnazuos k tekvieno mokinio
pazangos pasto!umas

Siekti, kad pamokose 

-
mokytojai naudotq ivairius
mokymo budus;
Sieki, kad mokiniai
sqmoningai su mokytojq
pagalba kauptq savo aplankq.

Kiekvienas mokytojas sekmGgai -
ilbandys bent 2 metodus, padedandius
mokiniams pjdaryti paiangq.
Nema2iau 7$ proc. mokiniq paiymds,
kad sujais mokytojai aptaria
mokymosi sdkmes.
Bent 5 proc. padidinti pagindinio
pasiekimo lygio mokiniq.
Sieki, kad daugiau nei 50 proc.
mokinir{ padaryfu palanqa.

11. Rizika' kuriai esant nustatytos uzduotys gari btrti neivykd:ytos (aplinkyb6s, kurios gali
turdti neigiamos itakos [ykdyti Sias uiduotis)

suderinus su Svietimo istaisos vadow

A!wdas Vrl^ak."^r,--
(Svietimo istaigos savininko teises ir
pareigas igyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igatioto asmens
pareigos)

SusipaZinau

Wtlllrc bdfl{rn etb- a,t-,tf,
(vardas ir pavard€) (dara)

(paraSas) (vardas ir pavardd)

(Svietimo istaigos vadovo pareigos)


