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Sangrūdos gimnazijoje mokosi 185 mokiniai, iš jų 49 mokiniai 5-8 klasėse. 2020-2021 m.m. sukomplektuota keturiolika klasių komplektų: 2 ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo, 4 — pradinio ugdymo, 6 — pagrindinio ugdymo, 2 — vidurinio ugdymo komplektai. Gimnazijoje ugdoma 30 mokinių, turinčių
specialiųjų ugdymosi poreikių, apie 65 procentai mokinių pavėžėjami į mokyklą iki 15 km spinduliu, nemokamą maitinimą gauna 47 procentai mokinių.
Gimnazijoje dirba 2 vadovai (direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui), 27 pedagogai (jų tarpe ir švietimo pagalbos vaikui specialistai). 3170

mokytojų turi mokytojo metodininko kvalifikaciją, 55970 - vyresniojo mokytojo, 1070 - mokytojo kvalifikaciją, 3,4 Yo - neatestuoti.
Buvimas ilgąja gimnazija suteikia išskirtines konkurencines sąlygas. Tėvai dažnai pageidauja, kad jų vaikai visą mokymosi laiką mokytųsi toje pačioje
mokykloje. Sangrūdos gimnazija išsiskiria estetine aplinka, yra patraukli ilgamečiu sėkmingu darbu, tradicijomis, sukaupta darbo patirtimi.
Gimnazija nuolat analizuoja ir vertina mokinių mokymosi pasiekimus ir individualią mokinių pažangą. Analizės ir rezultatų duomenis naudoja ugdymo ir
ugdymosi kokybei gerinti. Dauguma mokinių sėkmingai išlaiko brandos egzaminus ir PUPP. Per paskutinius metus brandos egzaminų rezultatai gerėja: 86

— 100 balų išlaikytų mokomųjų dalykų skaičius: 2016 — 2017 m.m. - 1, 2017 - 2018 m.m. —4, 2018 — 2019 m.m. — 4, 2019- 2020 m.m. — 2. 36 — 85 balais
2016-2017 m.m. — 7, 2017 —2018 m.m. — 13, 2018 — 2019 m.m. - 15, 2019 — 2020 m.m. - 11. Aukščiausi egzaminųrezultatai yra anglų kalbos, biologijos,
istorijos.
PUPP rezultatai silpnėja — matematikos nuo 6,5 iki 5,3 balo vidurkio, lietuvių kalbos nuo 6,5 iki 6 balo vidurkio. 8770 mokinių, baigusių pagrindinio ugdymo
programą, lieka mokytis Sangrūdos gimnazijoje pagal vidurinio ugdymo programą. Mokinių pažangumo rodiklis išlieka stabilus. Kokybės rodiklis padidėjo
pagrindiniame pasiekimų lygmenyje. Aukštesniuoju lygiu besimokančių yra dešimt mokinių. Mažėja be pateisinamos priežasties praleistų pamokų skaičius,
tenkantis vienam mokiniui. Mokiniai dalyvauja įvairiose miesto ir šalies olimpiadose, konkursuose, varžybose.
Nepakankamai efektyviai veikia gabių vaikų ugdymo sistema, trūksta sistemingo dalykų mokytojų bendradarbiavimo, siekiant stiprinti mokinių mokymosi
motyvaciją.
Išanalizavus 2012 m. mokyklos išorės vertinimo ataskaitą ir 2017-2018 m. m. mokyklos įsivertinimo ir pažangos ataskaitą pastebėjome, kad retai aptariama
mokinių pažanga, mažai dėmesio skiriama asmeninės mokinių pažangos išryškinimui, aptarimui, fiksavimui, nepakankamai gerai mokiniams akcentuojama



jų individuali pažanga pamokoje. Matoma problema, trukdanti pamatuoti ir konkrečiai aptarti kiekvieno mokinio darytą pažangą yra vertinimo kriterijų
nesuformulavimas pamokos pradžioje ir abstraktus išmokimo aptarimas pamokos pabaigoje. Apie 25 proc. per išorės vertinimą stebėtų pamokų pažangos
aptarimasir analizavimas išskirtas kaip tobulintinas veiklos aspektas. Fiksuota, kad mokiniams dalyje pamokų nebuvo sudarytos galimybės įsivertinti savo
veiklą, gebėjimą savarankiškai dirbti, aptarti mokymosi proceso eigą ir asmeninę pažangą. Atsižvelgiant į tai, planuojame dalyvauti ilgalaikėje (40 val.)
mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programoje, kurios metu bus plėtojamos šios profesinės kompetencijos: mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo,
mokinių motyvavimo ir paramos jiems, mokinių pažinimo ir jo pažangos pripažinimo.
Išanalizavus trejų pastarųjų metų NMPP rezultatus pagal kognityvinių gebėjimų grupes, pastebime, kad mūsų mokyklos 2, 4, 6, 8 klasių mokiniams geriau
sekasi atlikti žinių ir supratimo užduotis, tačiau silpnai sekasi — taikymo ir aukštesnio lygio mąstymo gebėjimų reikalaujančios užduotys. Šiai problemai
spręsti numatome panaudoti naujas edukacines erdves, organizuojant netradicinio ugdymo savaites. Tikslingų ugdomųjų veiklų netradicinėse aplinkose
taikymas padės mokiniams įgyti įvairios prasmingos patirties, skatins smalsumą ir kūrybiškumą, mokiniai patirs mokymosi sėkmę. Patyriminis mokymas(is)
skatins mokinius sieti išmoktus dalykus ir asmenines patirtis su nežinomais dalykais, kuriant prasmingus ryšius.
Nuotolinio mokymo(si) metu ir ŠMSM ir mokyklos atliktų „Apie mokyklos pasirengimą organizuoti ugdymą nuotoliniu būdu“ apklausų duomenis išryškėjo
mokytojų ir mokinių informacinio raštingumo įgūdžių ir IKT trūkumas. Apie 2070 mokinių namuose neturi interneto prieigos ir IKT priemonių. 2012 m.

mokyklos išorės vertinimo ataskaitoje buvo pastebėta, kad kompiuterinės mokymo priemonės tinkamai naudotos tik trečdalyje stebėtų pamokų. Ir šiuo metu
pamokose tik iš dalies naudojamos informacinių technologijų galimybės, nes mokykloje turima kompiuterinė įranga yra pasenusi, neatliepia šiandieninių
poreikių. Todėl planuojame atnaujinti IT kabineto įrangą, kuria naudosis ir mokiniai, ir mokytojai. Manome, kad gausesnis ir veiksmingesnis informacijos
šaltinių (ypač kompiuterinių) naudojimas skatins mokinių motyvaciją, gerins ugdymo(-si) kokybę, mokytojams bus sudarytos geros sąlygos ruoštis
pamokoms, jas tinkamai organizuoti, o prireikus - sėkmingai dirbti nuotoliniu būdų.
Išanalizavus mokyklos socialinio konteksto suvestinę, atsižvelgiant į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičių, gabių mokinių dalyvavimo olimpiadose
ir konkursuose rezultatus, mokinių pažangumo suvestines, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo atliktas apklausas, pastebimas individualių mokinių
poreikių tenkinimo trūkumas. Mokiniams teikiama individuali ir grupinė pagalba: specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, logopedo. Blogai lankantiems
gimnaziją mokiniams numatomiir taikomi pagalbos būdai. 2020 m. Sangrūdos gimnazija tęsė „OLWEUS“ mokyklos programą. Vykdomos prevencinės
programos: „Antras žingsnis“, „Zipio draugai“, savižudybių prevencija, „Gerbk ir saugok mane“, „Gyvai“. Nuosekliai vykdoma sveikatos ugdymo programa
ir veiklos: šiaurietiški pasivaikščiojimai su lazdomis, sveikatinimo mankštos, projektai: ,„Sveikuolių sveikuoliai“, „Judėk ir būsi sveikas“. Gimnazijoje veikia
pagalbos mokiniui sistema, paremta bendradarbiavimu su vaiku ir jo tėvais. Vyksta trumpalaikės visų mokomųjų dalykų konsultacijos skirtingų mokymosi
poreikių mokiniams. Atsižvelgiant į mokinio karjeros planavimo poreikį, mokiniams sudaroma galimybė keisti individualius ugdymo planus. Teikiant
švietimo pagalbą mokiniui susidūrėme su tokiomis problemomis: pagalbos mokiniui specialistų trūkumas, patirties stoka ypatingų mokinių poreikių
pažinimui, didėjantis mokinių, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, skaičius.
Vadybiniai siekiai 2020 metais buvo orientuoti į gimnazijos veiklos reglamentavimo atitiktį, pasikeitusius teisės aktus, nuotolinio ugdymo įgyvendinimą,
pagalbos mokiniui teikimą, bendruomenės lyderystės didinimą, pozityvios emocinės aplinkos kūrimą. Gimnazijos vadovas skatina ir palaiko bendruomenės
iniciatyvas, telkia žmones komandiniam darbui. Racionaliai naudojami finansiniai ištekliai. Visiems bendruomenės nariams aiški gimnazijos vizija, misija
ir tikslai. Sėkmingai vyksta įsivertinimo procesas, į kuri aktyviai įsitraukia dauguma bendruomenės narių.
Tikslingai panaudojamos biudžeto ir paramos lėšos. Aukšta mokytojų kvalifikacija ir kompetencija. Mokytojų kaita yra labai maža. Nuosekli mokytojų
gerosios patirties sklaida. Gimnazija dalyvauja projektuose: ES paramos projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“,
Švietimo informacinių technologijų centro projekte. 2020 m. gimnazija pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo
projekto Nr. Nr. 09.2.1 — ESFA — V —719-01-0001 „Kokybės krepšelis“.



Dalyvavimas projektų veiklose ugdo mokyklos vadovų ir pedagogų gebėjimus įtvirtinti lyderystei palankią aplinką, skatinančią mokyklą siekti mokinių
ugdymosi pažangos, inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius.
Gimnazijoje yra 1 serveris, 72 personaliniai kompiuteriai, 19 nešiojami kompiuteriai, 7 spausdintuvai, 24 vaizdo projektorių, 3 kopijavimo aparatai, 1

televizorius, įgarsinimo aparatūra, 2 interaktyvios lentos, 2 interakytvūs ekranai, 56 planšetiniai kompiuteriai. Gimnazijos kompiuteriai sujungti į tinklą ir
turi interneto prieigą. Visuose kompiuteriuose naudojama Windows 10 operacinė sistema bei naudojama “Office365“ platforma. Gimnazijoje įdiegta vaizdo
stebėjimo sistema, įrengta elektroninio skambučio sistema. Sustiprintas WiFi ryšys.
Gimnazija yra atvira bendravimui ir bendradarbiavimui. Ugdymo įstaigos sėkmės kriterijai: etinės kultūros ir pilietinės atsakomybės puoselėjimas, sukurta
saugi ir estetiška mokyklos aplinka, vyksta tradiciniai mokyklos renginiai ir projektai. Aukštas gimnazijos (kaip organizacijos) pažangos siekis, svetingumo
ir atvirumo, bendradarbiavimo su kitomis institucijomis lygis. Gimnazijos vardas, aktyvi pozicija žinoma savivaldybėje. Gimnazijoje sudarytos sąlygos
kiekvienam bendruomenėsnariui siūlyti ir įgyvendinti savo iniciatyvas. Dauguma mokinių gimnazijoje jaučiasi saugūs, yra patenkinti, kad mokosi būtent
šioje gimnazijoje. Tačiau dalis mokinių neturi tapatybės jausmo, žema bendravimo kultūra. Vis dar susiduriama su patyčiomis ir abejingumu įvairioms
gimnazijos veikloms.

II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
| , Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais

Metų užduotys aliani— Siektini rezultatai vadovauj antis vertinama, ar „statytos užduotys Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai
užduotys) įvykdytos)

1. Ne mažiau 9090 baigusių 10 klasę tęsia
L. Aukštesni mokinių mokymosi mokymąsi gimnazijoje pagal vidurinio 2020 m. iš 14 baigusiųjų 10 klasę mokinių, 12

asiekimai ugdymo programą. mokinių mokosi Sangrūdos gimnazijoje
> Vyk dorai individualios

2. Geraiir labai gerai besimokančių mokinių|(8770).

mokinių važangos siebėsėna iš
skaičius sudarys apie 3074. Gerai 1 labai gerai besimokančių mokinių

pasnalavimas, Pagrindinio 1T vidurinio ugdymo mokinių|skaičius — 38 mokiniai (2870, 1-4, 5 -— 8, Ig —

1.1. Mokinių 3. Mokymosi motyvacijos Te SABOSI TENSPAžeIės No 001 iki 1 IN8i L sms J.
mokymo (si) skatinimas.

balo (lyginant 2019 m. metinius įvertinimus Pagrindinio 1T vidurinio ugdymo mokinių

kokybės gerinimas.|4. Mokiniųtėvų įtraukimasį su 2020 m. metiniais įvertinimais):
|

mokymosi rezultatams neigiamos įtakos turėjo

Lselorio procesą, tė 2019 metai 2020 metai ugdymo organizavimas nuotoliniu būdu.

informavimasir vie timas
5 klasė - 7,13 6 klasė — 7,15 6 klasė — 7,21, 7 klasė - 7,0, 8 klasė - 6,7, Ig

"2 £- 6 klasė — 6,98 7 klasė - 7,0 klasė — 6,7, Ilg klasė - 6,8, IIIg — 6,6, IVg klasė
I TEEEnIEES HaNBOS IT 7 klasė - 6,75 8 klasė - 6,8 — 6,9,Sae 8 klasė - 6,79 IG klasė - 6,8|Valstybinių brandos egzaminų rezultatai:

) > PIENAS, IG klasė — 6,82 IIG klasė 6,9 || |“ 2019-2020 m.m.
IIG klasė - 6,88 IIIG klasė - 7,0



IIIG klasė - 7,25 IVG klasė - 7,3
3. Organizuoti kiekvienoje klasėje 2 — 3

edukacines išvykas ir pamokas netradicinėje
aplinkoje.
4. Organizuoti individualius pokalbius dėl
mokinių pasiekimų gerinimo ir mokymosi
pagalbos teikimo su mokinių tėvais,
dalyvaujant mokytojams dalykininkams.
5. Silpnos mokyklos ugdymo kokybės
krepšelio projekto įgyvendinimo pradžia.

Egzamino š £ a e S
dalykai|3 | Že|Š 22Ž3|Z>z5|-| O] a

Lietuvių kalbos
ir literatūros

? | Ž|2
Anglų kalba 5 - 1,2| 2

Vokiečių kalba -

Rusų kalba -

Istorija 5 - 1,4] -

Geografija -
Matematika 5 - -|-

Biologija 3 - 2| -

Fizika 1 - -|-

Chemija -
Informacinės

Ą | 4) |technologijos
Iš 10 baigusiųjų vidurinio ugdymo programąir
gavusių brandos atestatus mokiniųveiklą tęsia:
2 mokiniai universitetuose (1 iš jų užsienio),3
kolegijose, 4 profesinio rengimo centruose, 1 —

kita veikla.
Dėl 2020 m. metais paskelbtos COVID 19

pandemijos ir mokymosi nuotoliniu būdu
(kovo 13 d. — birželio 30 d.) nevyko
edukacinės išvykos. Pandemijos laikotarpiu
visa|gimnazijos bendruomenė dirbo
netradiciškai.
Besiruošdami nuotoliniam ugdymui
supratome, kad jo sėkmę lemia ne internetinių
platformų ir naudojamų programų gausa ir
įvairovė: kaip ir visais atvejais, lemiamas
veiksnys tenka mokytojo profesionalumui,
kūrybiškumui, gebėjimui įkvėpti save ir
mokinius mąstyti pozityviai. Tačiau,



bendradarbiaudami ir tardamiesi vieni su
kitais, supratome, kad nuotolinio ugdymo
metu labai svarbu atsirinkti mokymo medžiagą
ir metodus. Gimnazijoje vyko ir pamokos -

projektai, ir kūrybinė veikla pamokų bei
neformaliojo ugdymo užsiėmimų metu, ir
aktyvi sportinė veikla. Skelbėme įvairias
akcijas, mokytojai ir mokiniai dalijosi
atrastomis įdomiomis veiklomis.
Pradinių klasių mokiniams nuotolinio
mokymo sėkmę lėmė tai, kad į procesą
aktyviai įsitraukė mokinių tėvai.
Mokykla nuotoliniam mokymui naudojo vieną
iš platformų, esančių Microsoft Office 365 —

Microsoft Teams, kuri apima nuolatinius
pokalbius darbo vietoje, vaizdo susitikimus,
failų saugojimą ir daugybę funkcijų, tinkančių
dalintis informacija ir bendradarbiauti
nuotoliniu būdu.
Šis pasirinkimas gimnazijos mokytojus
išgelbėjo nuo informacinio chaoso, kurio
lavina užplūdo mokyklas ir mokytojus, vos
paskelbus apie būtinybę pasirengti
nuotoliniam mokymui. Pasirinkus Microsofi
Teams, nereikėjo gilintis ir analizuoti
daugybės kitų galimų mokymo įrankių,
nes Microsoft" Teams platforma" suteikia
pakankamai galimybių mokyti ir mokytis.
Dar viena svarbi užduotis, kurią operatyviai
turėjome atlikti — apklausti mokinius ir ištirti jų
namuose turimas technines galimybes. Taip
buvo išspręsta techninė pasiruošimo ir
aprūpinimo reikiamomis priemonėmis
(kompiuteriais, planšetėmis, internetu)
nuotoliniam mokymuidalis.



1.2. Saugios ir
mokymąsi
skatinančios
aplinkos kūrimas.

1. Užtikrinamas mokinių
saugumas.
2. Gerinami bendruomenės
tarpusavio santykiai, kuriama
dialogo ir susitarimo kultūra.

1. Atliktas mokyklos mikroklimato tyrimas,
numatytos priemonės veiklai gerinti.

2. Geresni patyčių situacijos ir savijautos
mokykloje rodikliai (vertinama pagal
OLWEUS programos įgyvendinimo
rezultatus).

3. Vykdyta nauja mokinių socialinių ir
emocinių įgūdžių lavinimo bei smurto
prevencijos programa LIONS OUEST
„Paauglystės kryžkelė“.

Ypatingas dėmesys skirtas mokinių emocinio
intelekto ugdymui (tam skirtos klasės
valandėlės), taip pat emociniam, socialiniam ir
fiziniam mokinių saugumui.
2020 metais Sangrūdos gimnazija pasirašė
bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos
Respublikos Prezidento įsteigtos tarptautinės
komisijos nacių ir sovietinio okupacijų režimo
nusikaltimams Lietuvoje įvertinti Sekretoriatu
ir įkūrė Tolerancijos centrą.
Sangrūdos gimnazijoje 2020 metais buvo
atlikti 5 bendruomenės grupių tyrimai:
1, 5 klasės mokinių adaptacijos tyrimas;
6,8 klasių mokiniams — „Ar mokinių elgesys
pamokose ir per pertraukas kuria palankų
emocinį klimatą mokymuisi?
7 klasėje „Mokinių
bendraklasiais“ tyrimas.
OLWEUS programos
patyčių lygį gimnazijoje;
tėvų ir mokinių virtuali apklausa “Mokyklos
mikroklimatas".
Iš atlikto tyrimo „Mokyklos mikroklimatas“
suformuluotos išvados:
- mokinius ir jų tėvus džiugina tai, kad

mokykloje yra skatinamas mokinių
bendradarbiavimas;

-  mokinaiir jų tėvai teigia, kad gimnazijoje
paisoma jų nuomonės, aptariami pateikti jų
pasiūlymai;

- vyksta efektyvus mokytojų ir mokinių tėvų
bendradarbiavimas, sprendžiant mokinių
ugdymo(si) sunkumus, aptariant sėkmes.

- tėvai nėra pakankamai aktyvūs ir
besidominantys mokyklos veiklomis.

santykių su

anketavimas apie



- mokykloje vyksta daug įvairios įdomios ir
socialiai prasmingos veiklos, bet tik
penktadalis mokinių noriai, su vidine
motyvacija dalyvauja kultūriniuose
renginiuose.

- palankiai įvertinti mokinių tarpusavio
santykiai. Vertinant mokyklos (klasės)
mikroklimatą, atrodytų, kad psichologinės
patyčios šiuo metu nekelia didesnio
nerimo, susirūpinimo.

- mokinių ir tėvų nuomone, reikėtų gerinti
ugdymo proceso individualizavimą
(diferencijavimą). Be to mokiniai atkreipė
dėmesį į jų individualios pažangos
(mokymosi) planavimo stiprinimą,
mokytojų pedagoginės pagalbos svarbą.

OLWEUS programos įgyvendinimo tyrimo
rezultatai parodė, kad gimnazijoje mažėja
patyčių atvejų.
Sėkmingai pradėta įgyvendinti nauja mokinių
socialinių ir emocinių įgūdžių lavinimo bei
smurto prevencijos programa LIONS OUEST
„Paauglystės kryžkelė“.
Gimnazija pradėjo dalyvauti projekte
“Saugios elektroninės erdvės vaikams
kūrimas“.
Gimnazijos bendruomenė įsitraukė į projektą
“Mokyklos eina" ir sukūrė inovatyvią
vaikščiojimo trasą Sangrūdos apylinkėse.

1.3. Skatinti
profesinį tobulėjimą,
lyderystę ir veikimą
komandomis.

1. Tikslingas ir kryptingas
kvalifikacijos kėlimas.
2. Organizuojamas mokymasis
bendruomenėje, kolegialus
dalijimasis patirtimi.
3. Stiprinama partnerystė,
komandinis darbas.

Visi mokytojai per metus tobulina savo
kompetencijas:
1. dalyvauja kvalifikacijos renginiuose 2-3
dienas;
2. visi mokytojai per metus praveda 1-2
atviras pamokas ir aptaria metodinėse
grupėse;

Mokytojai aktyviai dalyvavo metodinėse
veiklose, klausė kvalifikacijos tobulinimų
seminarus. Bendras dalyvavusių seminare
vidurkis 9,2 dienos. Gimnazija atsižvelgdama
į strateginius uždavinius ir metinius veiklos
plano prioritetus visai pedagogų bendruomenei
organizavo 4 kvalifikacijos tobulinimo



3. dauguma mokytojų dalijasi gerąja patirtimi|renginius. Vestos 8 integruotos pamokos
su savivaldybės mokytojais; (online bei kontaktiniu būdu). 75 proc.
4. gimnazijoje organizuojamos 1 —- 2|mokytojų savo gerąja patirtimi dalijosi
dalykinės konferencijos. mokyklos metodiniuose būreliuose

Pradėta įgyvendinti 40 val. mokytojų
kvalifikacijos tobulinimo programa „VIP“.
Programos metu mokytojai dalijasi gerąja
patirtimi apie vertinimą ir įsivertinimą
pamokoje. Microsofi Teams sukurta gerųjų
patirčių dalijimosi aplankas.

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

2.1.
Žž

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotosir nustatytos, bet įvykdytos
( ildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai

3.1. Veiksmingo ir kokybiško ugdymo (si) užtikrinimas ir
tobulinimas.
3.1.1. Sudaryti daugiau galimybių kiekvienam mokiniui patirti
mokymosi sėkmę.

Parengti tokie dokumentai:
Mokymo (si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (2020-03-20 įsakymas Nr. V1-16;
2020-11-06 įsakymas Nr. V1-31);
Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos veiklos tobulinimo planas (2020-10-21
įsakymas Nr. V1-29)

3.2. Gimnazijos saugios ir estetiškos ugdymo (si) aplinkos
formavimas.

Atnaujintos 12 mokytojų darbo vietų, 4 kabinetų mokinių suolai ir kėdės. Pradėtas
rengti gamtos mokslų kabinetas.
Parengti dokumentai:
Nemokamo mokinių maitinimo karantino laikotarpiu organizavimo ir teikimo
tvarkos aprašas (2020-03-23 įsakymas Nr. 17);
Veiksmų planas užsikrėtus COVID-19 atveju planasir darbuotojų saugos ir sveikatos
užtikrinimo ekstremalios situacijos laikotarpiu instrukcija (2020-09-01 įsakymas Nr
V1-25);
Pagalbos mokinio savikūrai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų
laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.) jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga
tvarkos aprašas (2020-11-13 įsakymas Nr. V1-32).



4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais

Užduotys Siektini rezultatai vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai
įvykdytos)

4.1.
4.2.

III SKYRIUS
GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS VERTINIMAS

5, Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas
(pildoma, aptariant ataskaitą)

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas langelis:
1 —- nepatenkinamai;
2 — patenkinamai;
3 — gerai;
4 — labai gerai

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas lb 20 30 40
5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas lb 20 30 40
5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas lb 20 30 40
5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir siekiant rezultatų lb 20 30 40
5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) lb 20 30 40

IV SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimasatitinkamas langelis

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai Ll

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai X

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai Ll
6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai LI

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
7.1. Asmeninis veiksmingumas. Gebėti savarankiškai atlikti užduotis, spręsti problemas, tinkamai reaguoti į nesėkmes ir iššūkius bei juos priimti, kaip

tobulėjimo galimybę.
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pagrįstus sprendimus.
7.2. Strateginis mąstymas ir pokyčių valdymas. Gebėti prieš priimant sprendimus analizuoti situacijos aplinkybes ir galimas priežastis, priimti duomenimis

V SKYRIUS
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

8. Kitų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)

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

užduotys įvykdytos)
8.1. Siekti kiekvieno mokinio individualios pažangos 1r

stiprinti mokymosi motyvaciją, išnaudojant naujas
edukacines erdves ir turtinant skaitmeninių priemonių
bazę

Nuo 57,170 (NMPP mokinių apklausų
rezultatai) iki 60,0Y0 mokinių įpras planuoti
darbus, kuriuos reikės padaryti.
Pagerės mokinių matematikos ir lietuvių kalbos
metiniai vidurkiai:
6 klasės matematikos mokomojo dalyko
vidurkis pagerės iki 4,3 balo (2019-2020 m. m.
įvertinimo vidurkis buvo 4,19);
6 klasės lietuvių kalbos mokomojo dalyko
vidurkis pagerės iki 4,5 balo (2019-2020 m. m.
įvertinimo vidurkis buvo 4,42);
7 klasės matematikos mokomojo dalyko
vidurkis pagerės iki 5,3 balo (2019-2020 m. m.
įvertinimo vidurkis buvo 5,12);
7 klasės lietuvių kalbos mokomojo dalyko
vidurkis pagerės iki 5,8 balo (2019-2020 m. m.
įvertinimo vidurkis buvo 5,6);
8 klasės matematikos mokomojo dalyko
vidurkis pagerės iki 5,19 balo (2019-2020 m.
m. įvertinimo vidurkis buvo 5,25);
8 klasės lietuvių kalbos mokomojo dalyko
vidurkis pagerės iki 5,29 balo (2019-2020 m.
m. įvertinimo vidurkis buvo 5,35).
3 — 6 klasių mokiniai pagerins skaitymo žinių
taikymo (nuo 56,6 iki 57,0 — NMPP duomenys,

Netradicinio ugdymo savaitės:
- po 2 edukacines išvykas per metus pagal

Kultūros paso programas;

- dalykinės dienos mokykloje (2 užsienio
kalbų, 2 tiksliųjų mokslų, 2 gamtos
mokslų).

Atnaujinta IT kabineto įranga naudosis ne
mažiau 8070 mokinių (3-6 kl.).

Padidės skaitmeninio turinio priemonių
naudojimas - kiekvienas mokytojas IT
kabinete ves ne mažiau, kaip 4 pamokas per
mokslo metus.

Ne mažiau kaip 60Y0 stebėtų pamokų:
mokiniai pamokoje naudos mokytojo
parinktus interaktyvius įrankius,
mokomuosius objektus, virtualius
laboratorinius darbus, mokomąsias
programėles, įsivertinimo įrankius.
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vidurkis), problemų sprendimo įgūdžius (nuo
56,0 iki 56,5 - NMPP duomenys, vidurkis) ir
matematikos žinių taikymo (nuo 53,4 iki 54,0-
NMPP duomenys, vidurkis), problemų
sprendimo (nuo 32,7 iki 33,0- NMPP
duomenys, vidurkis).
Ne mažiau 4070 3-6 klasių mokinių pasieks
kompiuterinio raštingumo įgūdžių lygį.

Atnaujinta IT kabineto įranga naudosis ne
mažiau 8070 mokinių.
Padidės skaitmeninio turinio priemonių
naudojimas - kiekvienas mokytojas IT kabinete
ves ne mažiau, kaip 4 pamokas per mokslo
metus.

8.2. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos
įgyvendinimas ir pedagogų profesionalumo
stiprinimas, siekiant mokinių pasiekimų ir pažangos
gerinimo

Mokytojai patobulins profesines
kompetencijas:
- mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo,
- mokinių motyvavimo ir paramos jiems,
- mokinių pažinimoir jo pažangos pripažinimo.

Mokymuose įgytas kompetencijas mokytojai
taikys ugdymo procese ir ne mažiau 30“
mokytojų dirbs pagal šiuolaikinės pamokos
paradigmą, ir gebės nustatyti mokinių
veiklos vertinimo kriterijus.

8.3. Padėti vaikams įgyti ir sėkmingai naudoti
socialinius ir emocinius gebėjimus, siekiant užtikrinti
sėkmę mokykloje ir gyvenime, puoselėti darnius
tarpusavio santykius bendruomenėse ir stiprinti
atsakingą elgesį visuomenėje

Plėtoti: mokinių savimonės ir savitvardos
įgūdžius:
mokyti suvokti ir valdyti savo emocijas ir elgesį,
- skatinti pažinti save ir kitus;
- tobulinti gebėjimus, susijusius su mokymosi
tikslų siekimu;
Mokyti kurti ir palaikyti santykius remiantis
socialiniu sąmoningumu ir tarpasmeninio
bendravimo gebėjimais:
- atpažinti kitų jausmus ir ketinimus,
- atpažinti individualius ir grupinius panašumus
1r skirtumus,
- panaudoti socialinius gebėjimus bei įgūdžius
veiksmingam bendravimui,

Sukurti SEU komandą, bendrai priimti viziją.
Atlikti ugdymo įstaigos poreikių ir išteklių
įvertinimą.
Suformuoti tikslus ir parengti programą,
planą.
Parengti programos įgyvendinimo etapus.
Pasirinkti įrodymais pagrįstą prevencinę
programą, atitinkančią apibrėžtus SEU
tikslus
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- parodyti sugebėjimą konstruktyviai valdyti ir
spręsti tarpasmeninius konfliktus.
Ugdyti sprendimų priėmimo gebėjimus ir
atsakingą elgesį asmeninėse, mokyklos
bendruomenės situacijose.

9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)
9.1. Ligos atvejai
0.2. Ekstremalios situacijos

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita vertinama labai gerai, nes
įvykdė metų veiklos užduotis esant ekstremaliai situacijai ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius. Sprendimas priimtas Sangrūdos gimnazijos
taryboje 2021 m. sausio 26 d. protokolo Nr. V2-1.

Mokyklos tarybos pirmininkė 4ž
RDiuucf „ "Aldona Dragūnienė A 1- 0fLI

(mokykloje —- mokyklos tarybos (parašas) (vardas ir pavardė) (data)
įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje —

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /
darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo)

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:

(valstybinės švietimo įstaigos savininko (parašas) (vardas ir pavardė) (data)
teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos |

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos;
savivaldybės švietimo įstaigos atveju — meras)

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas

Susipažinau.

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


