Valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo istaigrl

(i5skyrus auk5t4sias mokyklas) vadovq, jq
pavaduotojq ugdymui, ugdym4 organizuoj andiq
skyriq vedejrl veiklos vefiinimo nuostattl
1

priedas

PANEVEZIO,"VYTURIO* PROGIMNAZIJOS
DIREKTORES VITALIJOS DZIURIEIENES
2021 METV VETKLOS ATASKATTA

2022-01-20

Nt.I

(data)

PaneveZys

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
2021 m. - tretieji 2019-2022 m. strateginio plano igyvendinimo metai. Strateginis tikslas - UZtikrinti kiekvieno
rnokinio pasielcirnq ir paZangos augim4. Strateginio tikslo progimnazija siekia veikdarna dviem kryptimis:
,,Tikslingo, Siuolaiki5ko mokymosi pldtra" ir ,,Savanoryste, telkianti bendruomeng ir ugdanti atsaking4 pilieti",
2021 m. pirmoje kryptyje buvo igyvendinamos trys strategines priemones: ,,Mokytojq patirtinio mokymosi pldtra",
,,Aktyvaus, patrauklaus, integruoto ir prasmingo ugdymosi be sienq pletra kiekvienam mokiniui", ,,Mokiniq

mokejimo rnokytis kompetencijos ugdymo stiprinimas". Veikiant antroje kryptyje buvo igyvendinama viena
strategine prienone -,,A5 * atsakingas pilietis". ICekvienos strategines priemones uZdaviniai 202I metams i5sikelti
iSanalizavus mokiniq pasiekimLl ir paZangos rodikliq 2019-2020 m. m. rezultatls,2020 m. strateginiq priemoniq
veiklq atlikirno rodikliq rezultatus, iSanalizavus, kokia 2020 m. rnokyklos paLanga.2021 m. progirnnazijos veiklai
didel9 ltak4 dare mokyklos veiklos tobulir.rimo plano Kokybes krep5eliui igyvendinimas, mokyklos dalyvavin-ras
LL3 ParreveZio miesto pokydio projekto planavime ir igyvendinime, del COVID 19 pandernijos atsiradg
apribojimai, karantinas, nuotolinio mokymo ivaldymas. Trediaisiais 2019-2022 m. strateginio plano igyvendinimo
metais (2021 m.) pasiekti/vir5yti rodikliq, irodandiq/apsprendZiandirl mokyl<los paLangq, rezultatai:
1. Stabiliai auk5tas rnokiniq mokymosipaZangumas -99,3 proc. (2019 rn. - 98 proc,2020m. -99,3 proc.).
2. 0,6 proc. daugiau 1-B kl, nokiniq pasieke auk5tesnijipasiekimr"l lygj atskiruose dalykuose (2019 m. -24,3
proc.,2020 m. -25 proc.,2021 m. -25,6 proc.).
3. 0,4 proc. dar"rgiau 1-B kl. rnokiniq pasieke pagrindini pasiekirnq lygi atskiruose dalykuos e (2019 rn. - 50,5
proc,2020 r:n. - 54,4 proc.,202I m. - 54, 8 proc.).
4. Stabiliai didele mokiniq, padariusiq dalykiniq gebejimq paLang4, dalis (2019 m. - 82,3 proc.,2020 n. 87,4 proc. 2021 m. - 84, 4 proc.).
5. Stabiliai didele 5-8 kl, mokiniq, igyvendinusiq rnokejimo mokytis kompetencijos uZdavini, dalis (2019 m.
* 47 ,1 proc.,2Q20 m. - 63,7 proc.,202l m, - 63 proc.)
6. I5augo 5-8 kl. rnol<iniq, jgyvendinusiq socialines kompetencijos uZdavini, dalis (2019 m.-84,4 proc.,2020
nr. - 86,1 proc.,2027 m. - 9l ,5 proc.)
1. Be pateisinarnos prieZasties praleistq pamokq, tenkandiq vienam mokiniui, rodiklis ypad geras ( 2018 m. *
2,0,2019 m. -2,2,2020 m. * I,3,2021rn. - 1,0)
8. Augo kultfringai besielgiandiq mokiniq procentas (2019 m. - 79,4 proc.,2020 m. - 84,6 proc., 2021 m. 89,5 proc.)

.

Augo mokiniq, ivykdZiusiq aktyvi4 socialing, pilieting, savanori5k4 veikl4, dalis (20 19 m. - 27 ,4 proc.,2020
m. -29,4 proc.)
Pateikiarni svariausi 2019-2022 m. strateginio plano, 2021 m. veiklos plano atlikirno rodikliai (rodikliq numeriai
pateikti vadovaujantis 2016-03-29 Svietirno ir mokslo ministro lsakynu Nr. V-267 patvirtinta Mokyldos,
igyvendinandios ber-rdrojo ugdymo programas, veiklos kokybes jsiverlinirno metodika) ir pasiekti rezultatai,
9

n. -29 proc.,202I

leidZiarrtysteigti,jogstrateginiqpriemoniqigyvendinirnasbuvogeraisuplanuotaS1riVyl@
padaliniq veiklos buvo nukreiptos ibendrq tikslq siekim4:
4.2.1. (kolegialus mokymasis) Mokytojq ir pagalbos mokantis specialistg kvalifikacijos tobulinimas ir
patirties sklaida.
*Molqttoit'1 kvalifikacijos tobulinimosi programa
,,Mokomes-Iibandome-Dalinam€s" 2020-2021 m. m. parengta,
atsiivelgus i20219-2020 m. nx. programos isivertinimq ir rekomendacijas. Programa alcredituota Paneveiio

Svietimo cento.

*Iiaugo molrytoit4,
isitraukusit4 ! pilnq programos f gyvendinimq, datis iki 71,2 proc. (buvo - 50,0 proc.).
* Molcytoit4, organizuojaniiry m.olrymosi paradigma
grfstas pamokas, skaiiius sumaidjo nuo I6 iki 15 molEtojtl.
Nuotolinio moltymosi organizavimas kele papildomus iiiilkius aktyvaus molqtmosi organizavimui.
*Bendras pamokos kolqtbes vertinam4 objekt4
lverii4vidurkis iiaugo 0,1 - iki 3,3 (2019-2020 m. m. - 3,2).
* 2020-2021m. m. 100 proc. molqttoirl naudoja
Office365 aptinkq darbui su mokiniais. Iki iit1m. m. tokir4 moteytojtl
nebuvo. Buvo planuota, kad min. bus 97 proc.
*Suplanuota ir
igl,,vendinta mofutojLt ir molryklos vadovry patirties sktaida mieste, iatyje. Iiaugo motqttojtl, pagalbos
mokantis specialistt4, pasidalinusi4 savo patirtimi ivairiomis formomis mieste, ialyje, tarptautiniu mastu, datis iki
63,5 proc. (2020 m. - 59,3 proc.).
*Progimnaziios patirties sklaidai 2021 m. balandiio
7 d. organizuotas ialiesforumas ,,Kiek,,Geros molcyklos"
ger oj e ntoltykl

o.j

e? ".

2.1.3. (Poreikiq paZinimaso pagalba mokiniui) Pagalbos mokantis organizavimas.

*Pradetu nauia veikla: 52 SUP mokiniams parengti
individualus pagalbos planai, priskirti pagalbos teikimo
koordinatoriai, kurie teike individualiq pagalbq ir rupinosi visapusiika *oiirir4 gerove tiek kontaktinio, tiek
nuo tol i n io m olqt n Los i m etu.
*Sekmingai tgstas 5-B kl. mokini4 prevencinis
kuravimas. Motryktos vadovai, pagalbos mokiniui specialistai kuravo
l0 mokinit4 (iS iA 9 mokiniai padare paiangq), su kiekvienu mokiniu turdjo individualry, reguliarry konsultavimq(si).
*Didelg
itakq pagalbos mokantis organizavimui turejo perorganizuota molqttoj4 padejejt4 Q2 darbuotojtl veikla.
Nuotolinio molqtmosi metu i molryklq buvo sugrqiinti 28-40 atskirti patirianiiry mokiniq, kuriems molEtojai
padejejai teike asmening pagalbq mokantis nuotoliniu budu ii mokvklos, atliekant namu darbus. likviduoiant
molEmosi spragas.

*Prisitaikiusi prie nuotolinio ugdymosi iiiukit4 pagalbos
mokiniui specialisttl veikla. Pagalbos organizavimas tiek
individualiai, tiek grupese padejo asmeniniq poreikiry turintiems mokiniams siekti paiangos.
*Pirmq kartq pagalbos teikimui 1-B kl. pritraukti
4 savanoriai.
*Veiksminga VGK veikla: tikslingai taikomos prevencinds
priemones (posediiai, susitarimai, nutarimai),
identifikuoiamos problentos, priiman'ti sprendimai bei jry jgyvendinimo reflektavimas.

2.2.2. (Ugrlymo(si) integralumas, ivairovC), 2.3.2. (Veikloso ivykiai ir nuotykiai) Prasmingos veiklos
bibliotekoje.
+ Padideio
skaitymq skatinaniiry integruottq pamoky ir klasiry valandeli4 skaiiius; 2019-2020 m. nt. 69 uisiemimai,
2020-2021 m ,m. 303 uisidmiruai.

*Sekmingai tgsiami tradiciniai tqrptautiniai
ir Salies projektai, jsijungta i 2 naujus projektus: ialies projelaq
,,Vasara su knyga", tarptautinj projektq Bookmark exchange project
*Knygtl klubo molqttojams perkeltas j virtualiq
aplinkq.
*Surasta galimybe nuotolinio
molqtmosi metu virtuatiai bibtiotekai (lcnygA pristafimai mokiniams, tevams, knyga
ii davimas naudoj antis Zo om platforma).
*Sukurta patogi registraciios integruotai
veiklai bibliotekoje sistema OneDrive, kuria aktyviai naudojosi motrytojai
ui s alqtd ami p amo kas, ui s i emimus.
*Vasaros stovykla
,,Molqtkla po molqtklos" pritailqtta I kl. mokinit4, turiniit4 skaitymo gebejimt4 spragt!, atsiradusir.l
del nuotolinio ugdymo, gebejimq tobulinimui.
.

2.1.3. Orientavimasis

! mokiniq poreikius (poreikiq paZinimas, pagalba mokiniui) Pagerintas individualiq
mokiniq ir mokiniq grupiq ugdymosi poreikiq tenkinimas (KC, MMK).
*Nuo 2020 m' spalio 6 d' iki 2021
m. birielio 4 d. vykdytas 1-B kt. *oirtrir4 konsultavimas pagal individualius
poreikius 15-oje KC.
*Orpanizuotas
idalininto patirtimi del tikslinso KC val
imo.

*Organizuotas individualios

ir

grupems pagalbos tuikt*o

pamokose.

*Vykdyta tikslinga 4 klasit4 mokiniry Pradinio
ugdymo programos baigin,to pasiekim4 apra14 analize, duomeru4
panaudoiintas tobulintin\ sriiit'1 fsitraukimui i 5 kl. visq dalyk4 ilgataikius planus,
foriruojant modulit4 grupes,
skiriant antrq molqttojq lietuvitl kalbos ir matematikos pamokose.
*Organizuoti huntanitariniq, gamtos mo/<sl4 ir
uisienio kalbry uisiemimai nuotolinio molrymosi metu molqtmosi
sunkumus patiriantiems 5-B kl. mokiniams (2021 m. balandiio I2 d.- birietio 7cl,).
*Du kartus I pusntefiie ir tris kartus II pusmetyje
su mokejimo moltytis konsultantais reflektuotos sekmes ir
pr o b I e m o s kons ultuoj ant mo kin ius,
*Kas menesi vykdyta mokejinto molqttis konsultacijr|
fiksavinto formry patilcra, identifikuotos problemos, jos
individualiai aptartos su konsultantais.
* Organizuotos dvi Direktords valandos, skirtos
mokejinto molqttis reflektavimui, sekntit4 istorijt4 pasakojimui.
Atsiivelgus i 5 kl, vadova, 5 kl. ntokini4, MMK konsultantq iisalqttas problemas, suburta darbo grupe ii parengtas
darbo su 5 kl. mokiniais del molqtmosi molqttis sampratos planas.
*Iiaugo 5-B kl. mokinity, turejusit4 MMK ugdymqsi
nulcreiptus individualius pokalbius (5 konsultac.) su MMK
i
uZdavinio lgtvendinimo konsultantu per pusmetj, dalis iki 70 proc. (2019-2020-m. m. buvo 62,5 proc., 20tB-2019
m. m. buvo 27,9 proc.).
*Iiaugo 5-B kl, mokini4, teigianiiry, kad konsultacijos
su MMK konsultantu ir jose priimti susitarimai, susiplanuoti
iingsn.iai pagerino jtl moltymqsi, dalis iki 85,3 proc. (201s-2019 m. m. buvo 76 proc.).
*Visiems 1-B bl. mokiniams ir pageidaujantiems
molqttojams iipirktos Eduka, e Test.lt licencijos.
*lvertinus I'4 kl' mokini4 DG, tikslingai suplanuotos
ir skirtos mokiniqlporeikiams tenkinti valandos: I kl.- 0,5
valandos per savaitg skaitymo ir radymo gebejimry ugdymui; 2-3 kl.- 0,5 ialandos per savaitg skaitymo ir rasymo
gebeiimq ugdymui ir po 0,5 valandos per savaitg matematiniry gebejimt4 ugdymui;-4 kl. - 0,5 valandos per savaitg
skaitymo ir raiynto gebeiimq ugdymui, po 0,5 valandos per savaitg matematinit4 gebejim4 ugdymui ir 0j5 valandos
per savaitg skiriamatiriamaiaiveiklai.2020-2021 m. mokiniqporeikiams tenkintivalandos skirtos ir 3-4 kt. gabit4jt4
mokiniry ugdymui po 0,5 val. per savaitg.
2.3.2, (Ugdymas mokyklos gyvenimu

-

darbinga tvarka) l-8 klasig mokiniq lankomumo kontrol6s tvarkos

igyvendinimas.

ir socialiniq pedagogitl bendradarbiavimas, skubus reagavimas ir dar 2019-2020 m. m. nuotolinio
molqmosi ntetu priimti molrytojtl susitarimai dave labai gerq rezultatql I nepateisinta pamoka mokiniui per 20202021 nt. m. (2019-2020 m. m.- 1,3 nepateisinta pamokos).

Klases vadovry

4.2.3. (Mokyklos tinklaveika: atvirumas, prasmingumas) Tikslingas miesto, Salies

ir tarptautiniq projektq
igyvendinimas atliepia mokyklos strategines priemones bei reikimingai prisideda prie l65q pritraukimo
strateginiq priemoniq igyvendinimui.
aKetvirti ntokslo ntetai iis veiklos
aspektas - vienas stipriqjt4 molqtklos veiklos aspekt4.
*2020 m. buvo
projektas (7 tarptautiniai, B nacionaliniai, 6 miesto projektai); 2021 m. 23
2l
fgyvendinamas
projektai (7 tarptautiniai, I I nacionalini4, 5 miesto projektai.
*Proiektai 100 proc. yra naudingi motqtklai,
nes visi projektai prisideda prie motryklos strateginit4 priem.onirl
jgyvendininto.

*2020 nt. per proiektus pritrauktq
lel4panaudotct 147486,2 eurry; 2021 m. - 824Bl,98 eurt4
e

urtl.

e0I9

m.

-

IBIg0,35

4.2.1. (Veikimas

kartu: bendradarbiavimo kultiira, kolegialus mokymasis) 1.1.1. (Asmenybes tapsmas
socialumas) Prasmingas OPKUS programos igyvendinimas.
*Patyiitl situaciia pablogeio 15,6 proc.
3-B klasiq n'tokinit4 patiria patyiias 2-3 kartus per menesi, taiiau ntolqtkla
prognozavo situacijos pablogejimq griius mokiniams kontaktin! ugdymq (2019 m. patyii7 procentas I l,
2020 nt.
I
- e,7).

*Po Olneus progranxos audito, mokyklos organizuojantos
patyiit1 prevencijos veiklos buvo ivardintos kaip
sekntingos

ir molqtklai suteiktas ,,Olweus" molcyklryvardas ZLjt-Z0ZZ m. m.
xGerai sudeliota kiekvieno MSG
susirinkimo progromq - leidiianti ,,augti" EQ srityje molqttojui, dalinantis,
aptariant jvairius EQ ugdymo budus ir metodus naudojamus darbe su mokiniais,
*Sukurta savita ,,Vyturio" progimnaziiai pritaikyta EQ ugdymo sistema, padidejgs motrytojtljautrumas ir empatija
nrokiniui, jo ieimai.

2,1,2. (Agdymo planai

ir tvarkara5iiai) Ugdymo planas tikslingam, lanksiiam mokymosi laiko panaudojimui
bei ivairiq mokymosi formq taikymui pagal mokiniq poreikius.
*lgyvendinant progimnazijos ugdymo planq, buvo rengiamas
lanlcstus (koreguojamas atsiivelgiant j klases, klasi7
koncentro, dalyko poreikius) pamoktl tvarkaraitis. Tai leido tikslingai planuoti ir jvykdyti savivaldaus molcymosi,.
integruoto molqtruosi pamokas, dienas, tarpinstitucinj bendradarbiavimq, kurio metu tikslingai ugdomi BG ir DG,
vykdyti mokiniry projekting veiklq. Taip pat buvo sudarytos sqlygos MID grupit4 veiklai.
*Nuotoliruio molrymosi metu pamoktl, veiklry tvarkaraiiiai buvo
sudaromi kiekvienai sqvaitei, siekiant uitikrinti
mokini4 optimal4 molqtmosi kruvi bei sudaryti sqlygas ugdymo plano lgyvendinimui.
3,2.2.(Mokymasis virtualioje aplinkoje: tikslingumas, lvairiapusiSkumas) Office365 aplinkos !diegimas ir
geras mokytojq pasirengimas joje dirbti prasiddjus nuotoliniam mokymui.
*Suburta darbo grupe Office365 aplinkos galimybi4 atradimui,
i1bandymui ir visr4 t-8 kt. motrytojtl, pagalbos
mokiniui specialistr.l ntokymui. Tikslinga Office365 grupes veikla letdo,visients molqttojams ir mokiniams pasirengti
n u otol i n

i

am

m

olqmu

*Organizuotos

is

i.

3 refleksiios su molgttojais, pagalbos mokiniui specialistais del darbo Office365 aplinkoje ir

apklausa del molEmtl poreikio ir, remiantis apklausos duomenimis, parengtas molqtm4 planas.
*Organizuoti 6 molqtmai molgttojams, pagalbos mokiniui specialistams (sudarytos
moltyneosi grupes pagal

poreikius).
*Molrytoitq individualiam konsultavimuisi. buvo skirtas
konsultantas kiekvienai metodinei grupei; mdnesio plane
skelbiamas konsultanttl darbo laikas - molqttojai, pagalbos mokiniui specialistai turejo gatimybg konsultuotis pagal
savo individualius bei g'rupds poreikius ir pasirinkti kitq konsultantq (ne tq, kuris skirtas grupei).
*Pasiektas maksimalus lauktas rezultatas: 2020-2021 m.
m. 100 proc. molqttojq naudoja Office365 aplinkq darbui
su nokiniais.
*Pasiektas maksimalus lauktas rezultatas: 100 proc.
molqttojtl teigia, kad konsultacijos buvo naudingos.

*Suorganizuota

I-B klasiql mokinit4 tevu1 apklausa siekiant ilsiai1kinti tevry poreikl motqttis naudotis Office365
linka. Suor ganizuo ti dvej i molqtmai tev ams.
xVyko mokiniry mokymas dirbti Office365
aplinkoje:
- kiekstienai klasei organizuota bentviena klases valandele (dalyvaujant konsultantui),
- du menesius 5-B kl. ntolqtmasis dirbti Office365 aplinkoje buvo integruotas informaciniry technologij4 pamokas,
I
- pravesta 10 mokom4itl dalyh4 integruotl4 su informacinemis technologijomis pamokrl, kuri4 metu buvo dirbama

ap

Office365 aplinkoje,

- 5-B kl. vyko sintuliacines nuotolinio ugdymo pamokos,
- mokinius pagal poreikius (mokiniai buvo informuoti I kq gal.i kreiptis) del darbo Office365 aplinkoje konsultantai
kons ul tav o ind iv idual i ai.

*99,3 proc. 5-B klasitl mokiniq teigia,
kad geba rasti uiduotis ir konsultuotis Office365 aplinkoje.
*Mokiniants ir tevams inforntacija del konsultavimo
buvo pateikta per e. dienynq TAMO, o molqttojams kiekvieno

menesio
adm in

plane; i|kilus technin€ms problemoms molqtklos tinktapyje paskelbtas skaitmeniniry technologijq

is tr at

or iaus

te

lefonas.

*Darbo grupe
isivertino progimnazijos pasirengimq dirbti nuotoliniu budu pagal pateiktq lviterij4 sqraiq.
Molcyklos atitiktis nuotolinio ugdymosi lcriteriiams pateikti Paneveiio miesto savivaldybei pateiktoje parai1koie
,,Del Paneveiio ,,Vyturio" progimnazijos pasirengimo vykdyti molrymq nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo
DUAU

*Atnaujinta

inform.acija

UQgnv,w:,ytut^yspm

" molryklos tinktapyje apie

nuotorinio

ugdymo

organizavimq:

.

3.1.2. (Pastatas ir jo aplinka - ergonomi5kumas) 3.1.3. (Aplinkq bendrakiira - mokinig
itraukimas) fkurtas
Relaksacijos kambarys, prad6tos veihlos.
*
{ kur t as b endruo mene s p or e ikius atl i ep i ant is Re I alrs ac ij o s kantb arys.
*Atnauiinta iiemimo iI ugdymo proceso tvarka,
kuri sudaro sqlygas molrytojams netrukdomai tgsti ugdymo procesq,
kai klaseje mokiniui nevaldomai prasiveriia emociios.
xKiekvienam darbuotoiui sudarytos sqlygos
iSbandyti Relaksacijos kambario galimybes, t e ikt i p as iulymus kam.b ar i o
p ri I a iko mum o iip le r i mui.
*Su Relaksaciios kambariu, organizuoiant
praktinius uisiemimus, supaiindinti visi I-B kt. ntokiniai. Registracijos
lurnale fiksuoti l0I5 m.okiniu ansilankvmai.

2.2.2. (Ugdymo(si) organizavimas: ugdymo(si) integralumas, ivairovd) 2.3.1. (Mokymasis - savivaldumas
mokantis) 3.2.1. (Mokymasis ne mokykloje - edukacinds iSvykos) Tikslingas DG ir BG ugdymas

organizuojat savivaldrl, integruot4o patyrimini mokym4si.

*Praddtas diegti savivaldaus ntokymosi dienry organizavinto modelis panaudojant
Olfice365 aplinkq. Nuo 2021m.
sausio men. kiekvienq menesf kiekvienam 5-B kl. kon.centrui organizuotos ir reflektuotos sctvival.daus molrymosi
dienos naudoj antis Office 3 6 5 aplinka;
*Pradetus fikslingai diegti STEAM dalylct1 ugdymas:

'/
'/

kielatienoje pradineje klaseje jvyko bent viena STEAM diena/veikla.
organizuotos dvi STEAM ntolqtmosi savaites 5-B kl. mokiniams.
*Pradetas tikslingai organizuoti tarpinstitucinis bendradarbiavimas, kurieme

'/ I-4 kl. bendradarbiaujant
r

ugdomi DG ir BG:

su PRC ,,RoboLabas" sukurti bendradarbiavineo pamokq planai. Prie plaruq

engimo pris idej o 5 pradini4 klas it1 mokytoj os.

'/
,/

Kiekvienoie 1-4 kl. suplanuotos ir organizuotos po 2 patirtinio mokymosi pamokos bendradarbiaujant su
kl. inslilucijontis.
5-B kl. organizuota 2l pamoka PRC ,,RoboLabas" ir vieiojoje bibliotekoje.
*Kiekviena 5-B kl. metodind grupd per m. m. suplanavo ir organizavo po
dvi integruotas dienas su aiikiu iimokimo
p amat av

imu s kirt

in gi

e

ms konc entr ams.

*Organizuotos integruotos pamokos/veiklos, kuriose tikslingai ugdyti DG BG
ir
su biblioteka.
*Organizuotas virtual.us Erasmusl- projekt.o L.O.V.E. vizitas mokykloje,
pasauteiiurq,
kurio metu mokiniai prapldtd
-Graikijos,
ntokesi kin4 iati7 kalb7 - dalyvaudami virtualiuose ryto pas'isveikimuose slt mokiniais ii
Siaur,is
Makedonij os, Turkij os, Lenkij os, Italij os.
*2020-2021 nx. nx. pagerintos klasitl iileidimo edukacines i|vykas sqlygos,
Kartu su klasds vadovu j edukacing
f
iivykq vyko ieiios mokytojt4 padejejos, baigusios molcymus ir turiniios turizmo vadovo paiymejimq (nereikejo ii
pamoh4 iiimti kito dalyko mokytojo, nereikdjo keisti pamoh4 Narkaraiiio).
*Aktyvi ir atsakinga klasit4 vadovry veikla (individualus pokalbiai, bendradarbiavimas
su molrytojais ir tevais)
prisideda prie DG ir BG tikslingo ugdymosi. I pusmeti - 83,3 proc., II pusmetj- 94,4 proc. 5-B kl. mokiniq turejo j
ugdymosi gerinimq nulweiptus individualius pokalbius su kl. vadovu (2019-2020 m. nt. - 72,3 proc.). Su 97,9 proc.
5-B klasit4 ntokinitl Jeimomis ivyko individualus pokalbiai ,,m.okinys-klases vadovas-tevai (globejai/rupintojai)".
(2019-2020 nl. nI. - 97,8 proc.).
*5-B kl. mokiniams organizuota virtuali Karjeros diena", j
kuriq pritraukta Zmoni4 ii visos Lietuvos (12 virtuali7
,,
susitikimtl.2020-2021 m. m. Karjeros dienos virtualiuose susitikimuose ir dienos refleksijoje dalyvavo 95 proc.
mokini4,

*Pirmq kartq I-4 kl. mokiniams organizuota
,,Karjeros diena".
*88,3 proc. 5-B kl. mokini4 teigiq, kad molrymasis
savivaldaus ir integruoto molqtmosi dientl metuyra naudingas,
nes pagilina DG ir darbo Office365 aplinkoje gebejimus.
* Nors nuo 2021 nt. sausio I d. pradiniq klasitl mokiniai iiejo j
nuotolinf molqtmqsi, taiiau kiekvienoje 1-4 klaseje
buvo organizuotos ir pravestos bent I-2 pamokos ui m-klos rib4. Organizuoti tokias pamokas padejo ir Kultilros
paso siulomos nuotolines virtualios pamokos.
*1-4 kl. koncentruose kartu suplanuotos ir organizuotos 7 integruoto molrymosi dienos
su aiikiu iimokimo
pasimatavimu.
*Augo arba buvo iilailgtti pam.okos kokybes
rodikliq jsivertinimo jveriiai;
'/ ,,Ugdymosi aplinkos tilrslams pasiekti" - 2020-2021 m. m. lvertis -3,6 (2019-2020 m. m.
./ ,,Ugdyntosi integralumas" 2020-2021 m. n1. * 3,4 jvertis (2019-2020 m. m. - 3,2) ;

,/
,/

-

3,5);

,,savivaldumo ntokantis" jvertis nepakito ir liko 3,0;
Iilailqttas ir ,,Paiangos pastovumo" jvertis - 3,2.

II

SKYRIUS

2021 METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR

1. Pagrindiniai pradjusiq metq veiklos rezultatai

RODIKLIAI

Metq uZduotys
(toliau *
uZduotys)

Rezultattl vertinimo
rodikliai (kuriais
Siektini
rezultatai

Suplanuotas ir

jgyvendinant

igyvendintas
sisteminis

miesto
savivaldybes

,,Lyderiq
laikas 3"

pokydio
projekt4
(tgstine
uZduotis).

Pasiekti rczultatai ir iu rodikliai

veftinama, ar
nustatytos uZduotys

1.1. Dalyvauti
PaneveZio

vadovaujantis

1.

ivykdytos)

Pagal numatyt4
projekto tvarkara5ti
dalyvaujarna

patirtinio
mokymo(si)
pokytis
(inovacija)
mokykloje,
siekiant tobulinti

knrybines komandos
veikloje (I, iI, UI
ketvirtis),
2. Ne maZiau kaip 80
% mokytojq tobulins

vadybos

vykdant
(dalykq)

praktik4 bei

mokiniq
pasiekimus.

kompetencijas

organizuojant

ir
STEAM
patirtini

mokym4si (I, II
pusmetis).
3. Ne maZiau kaip 40

%

mokytojq

1. Pagal numatyt4 projekto tvarkara5ti
dalyvaujama ktrrybinds komandos veikloje (I, il,
III' IV ketvirtis):
1.1 , Aktyviai dalyvavau visuose kurybines
komandos susitikimuo se (2021 -02-0 5, 2021 -03 -0 4,
2021 -03 -12, 2021 -03 -3 0, 2021 -0 5 -0 5).

1.2. Teikiau pasifrlymus

ir

KK

pokydio
projekto
pristatyme nuotoliniame
Bendradarbiavimo renginyje (2021-03-i 8),
1.3. Dalyvavau ir teikiau pasiiilyrnus baigiamojoje
PaneveZio
savivaldybes pokydio projekto
nuotolineje konferencijoj
,,Tarpinstitucinis
b endradarbiavimas mokiniq s dkmei" (202 I -0 6 -09),

idejq

m.

dalyvavau

e

1.4. Dalyvavau baigiamojoje projekto,,Lyderiq
I

aikas

3

" konferencij

oj e Raudondv aryj e 202 l -0 6 -3 0 .

1.5. Atlikau visus namq darbus, skirtus KK

naudojasi sukufta susitikimuose.
virtualia dalinirnosi 2. Ne maZiau kaip 80 7o mokytojq tobulins
STEAM (dalykq)

mokymosi patirtimi kompetencijas organizuojant ir vykdant STEAM
Sistema PaneveZio (dalykq) patirtini mokym4si (I,II pusmetis):
mieste (I, II, III, fV 2.1. Inicijavau bendradarbiavim4 su VGTU
ketvirtis).
4. Progimnazijos
bendruornene
(mokytoj ai, rnokiniai,

tevai) informuoti ir

itraukti i
projekto

pokydio

veiklq

inZinerijos licejaus vadovais ir mokytojais pristatant
,,Vyturio" progimnazijos vadovams ir mokytojams
licejaus STEAM (dalykll) patirtinio mokymosi
patifiis jvairiomis forrnomis. Pristatymai,
konsultacijos vyko 2021 -0 I -0 4, 2021 -0 1 -05, 2021 01,14, 2021-02-04.
2,2 .

Pr

istatymuose, konsultac

ij os

e dalyvavau pati

ir

vykdym4, rezultatq 48 progimnazijos mokytojai, t. y, 90,3 proc. visq
analizE G, II, ilI, IV progimnazij os rnokytoj q.
ketvirtis).
3. Ne maZiau kaip 30 % mokytojq naudojasi
sukurta virtualia dalinimosi STEAM (dalykq)
mokymosi patirtimi Sistema PanevdZio mieste (I,

il, ilI,IV ketvirtis):
Parengiau,,Vyturio" progimnazij os mokytoj q ir
ilgalaikg
kvalifikacijos tobulinimo program4 2021-2022 m.
m,,,Mokomds-ISbandorne-Dalinamds". Programa
patvifiinta 2021 m. nrgpjudio 23 d.:'PanJveZio
Svietimo centro direktoriaus isakymu Nr. V-61,
Programos igyvendinime numadiau tiek dalinim4si
savo patirtirni Semi+ vinualioje aplinkoje, tiek
analizavim4 PaneveZio miesto kolegq pateiktq
patirdiq STEAM (dalykq) mokymuisi mokykloje
2021 m. III ir IV ketvirti, o 2020-2021 m. m.
3,

1

.

pagalbos mokiniui specialistq

programoie

..Mokomes-ISbandome-Dalinamds"

buvau numadiusi Sio aspekto igyvendinim4202I m.

I ir ll ketvirtj.
.2, Ilgalaikes kvalifi kacij os tobulinimo programos
,,Mokomds-ISbandome-Dalinamds" igyvendinimo
3

202I-2022 m. m. aspektus del dalinirnosi savo
patirtimi Serni* virtualioje aplinkoje, tiek
analizavimo PaneveZio miesto kolegq pateiktq
patirdiq STEAM (dalykq) mokymuisi mokykloje
pristadiau Mokytojq tarybos posedyje 2021-08-30
protokolo Nr. MTl-5.
3.3. 100 proc. ,,Vyturio" progimnazijos rnokytojq
yra susipaZing su sukufta virtualia dalinimosi
STEAM (dalykq) mokymosi patirtimi Sistema
PaneveZio mieste bei joje mokytojq pateiktais
pavy zdLiais. 20,,Vyturio" progimnazij os mokytoj q
(37 proc,) Semi+ aplinkoje yra ikelg savo praktikos
pavyzdLius (2020 m. - 19 mokytojq (35,2 proc.))
d alindamiesi STEAM (dalykq) mokymosi patirtini.
4, Progimnazijos bendruomenO (mokytojai,
mokiniai, tdvai) informuoti ir itraukti i pokytio
projekto veiklq vykdym4.:
4.1. Organizavau du ,,Vyturio" KK susitikimus,
auginandius komandos nariq lyderystes gebejimus
bei telkiandius pokydio projekto veiklq
organizavimui progimnazgoje (2021-02-17, 202106- il ).
4.2. Inicijavau, kad baigiamojoje PaneveZio m,
savivaldybes pokydio projekto nuotolineje

konferencij

oj

e,,Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

mokiniq sOkmei" dalyvautq septyni ,,Vyturio"
klrybine s koman do s nar iai (202 | -0 6 0e).
4.3. Fonnuojant202T m. mokyklos veiklos ataskait4

pro gimriazij os

ne tik

pristadiau ,,Vyturio" progirnnazijos
dalyvavimo LL3 PaneveZio miesto pokydio projekte

rezultatus, bet ir 2021-06-22 Mokytojq tarybos
posedyje organizavau veiklas, kad kiekvienas
mokytojas turetq galimybg apgalvoti,,Vyturio"
progimnazijos isitraukimo i pohydio projekt4
stipri4sias ir silpn4sias puses bei planuoti pokydio
projekto tgstinum4.
4.4. Telkiau vis4 bendruomeng, kad LL3 pokydio
projekto taisykliq laikymasis b[tq prisimenamas ir
reflektuojamas kiekvieno renginio su rnokytojais ir
mokiniais metu.
4.5. ,,Vyturio" progimnazijos dalyvavimo LL3
projekte rezultatus pristadiau Mokyklos tarybos
posedyje karlu su 2020-202I m. m. progimnazijos
veiklq isivertinirlo rezultatais (2021 -06-22).
4,6. PaneveZio KK pokydio projekto vykdymui
veiklas itraukiau i progimnazijos 2021 m. menesiq
veiklos planus bei 2021 m. veiklos plan4 $, II,
ketvirtis).

1.2.

Uztikrinti

projeldo
,,Kokybes
krepSelis"

igyvendinim4
(tgstine
uZduotis).

Per dvejus

1. {vykdytos 100 %

dallvavimo
projekte metus

mokyklos veiklos
tobulinimo plane

bus igyvendintas

numatytos projekto

rnokyklos
veiklos

tobulinimo
planas,
finansuojamas
,,Kokybes

krepSelio"
le5ornis.

,,I(okybes krepSelis"
finansuojamos
veiklos 202I m. (I,II,

1. fvykdytos 100 % mokyklos veiklos tobulinimo
plane numatytos projekto,,Kokybds krep5elis66
finansuojamos veiklos 202I m. (I, II, ilI, IV
ketvirtis):
1,1. Vadovavau 2027 m. mokyklos veiklos plano

parengimui, inicijavau, kad

ijibhtq

integruotos visos

,,Kokybes krep3elio" mokyklos veiklos tobulinimo
ilI, fV ketvirtis).
plano veiklos, jq igyvendinimo vertinimo kriterijai
2. Pasiekti mokyklos bei laukiam i r ezultatai.
veiklos tobulinimo I.2. 2021 m. progirnnazijos menesiq veiklos
plane numatyti planuose numadiau konkredius darbus projekto
kiekybiniai rodikliai
,,Kokybes krep5elis" mokyklos veiklos tobulinirno
(III, iV ketvirtis).
plano igyvendinimui,
3. Mokyklos veiklos 1.3. AtsiZvelgusi
19 pandemijos keliamus
tobulinimo plane iSS[kius telkiauiCOVID
bendruomeng, kad mokyklos
numatytq kokybiniq tobulinime plane numatytq veiklq
fgyvendinimas
rodikliq rezultat4 tarnautq ir pandemijos keliamq
i55iikiq
augimas (III, ry igyvendinirnui: konsultaciniq centrq veikla,
ketvirlis).
mokytojq padejejq pagalbos teikimas, ne5iojamq
kompiuteriq komplektq panaudojirnas, integruotq
dienq planavimas, edukaciniq aplinkq mokyklos
teritorijoje panaudojimas, tikslinga IKT bazes pletra.
I.4. Pateikiau du pra5ymus mokyklos veiklos
tobulinimo plano veiklul koregavimui, kad kuo
tikslingiau btrtq panaudotos le5os (2021-03-03,
2021-11-10).
1.5. Mokytojq tarybos posedyje 202i-08-30 ne

pristadiau ,,Vyturio" progirnnazijos

tik

veiklos

tobul inirno plano, fi nansuoj amo proj ekto,,I(okybes

krepSelis", veiklas, numatytus kiekybinius bei
kokybinius rodiklius, bet ir organizavau veiklas, kad
kiekvienas mokytojas turetq galimybg apgalvoti ir
susiplanuoti savo jsitraukim4 i laukiamq bendrrl

rezultatq pasiekim4 per pratgst4
igyvendinimo laik4.

projekto

1.6. I5 15 projekto ,,I(okybes krep5elis"
finansuojamq veiklq 202I m. ivykdytos visos
veiklos.
2. Pasiekti mokyklos veiklos tobulinimo plane
numatyti kiekybiniai rodikliai (III, Metvirtis):
2.1. I(ekybiniq rodikliq sekmingarn pasiekimui
mano vykdyti darbai pateikti 1.1. - 1.5. punktuose,
2.2. i{ 20 kiekybiniq rodikliq: 16 - pilnai pasiekti, 2
* i5 dalies pasiekti (ne nuo mokyklos
priklausandiq
aplinkybiq; 5-8 kl. uZsitgsgs nuotolinis mokymas
neleido pasiekti), 2 - pasiekti ir vir5yti.,
3. Mokyklos veiklos tobulinimo plane numafytq
kokybiniq rodikliq rezultatq augimas (III,IV
ketvirtis):
3, 1 . Kokybiniq rodikliq sekmingam pasiekirnui
mano vykdyti darbai pateikti 1.1, - 1.5. punktuose,
3 .2. 202 1 -0 1 - 12 p ar engiau,,Vyturi o'o pro gimnazij o s
veiklos tobulinimo, finansuojamo projekto
,,Kokybes krep5elis" le$omis galutines ataskaitos
.

projeld4. Galutine ataskaita bus teikiama NSA
projekt4 administruojantiems vadovams ir
PaneveZio miesto Sio projekto kuratoriui iki 202I01-31, Ataskaitoje pateikti duomenys rodo, jog i5 B
kokybiniq rodikliq:
* 3 pasiektas toks rezultatq augimas, koks ir buvo
numatytas plane: pamokos kokybes rodiklio
,,Individualizavimas, diferencijavimas" ivertis
pagerejo 0,2 (2018-2019 m. m. - 2,9 ivertis, 20202021 m. m. - 3,1 ivertis); kultUringai besielgiandiq
1-4 kl, mokiniq dalis i5augo 5 proc. (2018-2019 m.
m. - 87 proc.,2020-2027 m. m.

-

92 proc.); mokiniq

teiginio ,,f rnokykl4 einu su dZiaugsmu" ivertis
i5augo,0,2 (2019 m. - 2,3 ivertis,202I m. - 2,5
ivertis);

* 2 rodikliq rezultatai

augo: pamokos kokybes
rodiklio ,,Savivaldumas mokantis" ivertis augo 0,1
(2018-2019 rr, rn, - 2,9 ivefiis,202A-2021 m. m. 3,0 ivertis); mokiniq individuali paLanga iSaugo 2,1
proc. (20i8-2019 m. m. - 82,3 proc.,2020-2021 m.

x 2-

m.

84,4 proc.);

rodiklir4 rezultatai i5liko nepakitg: pamokos
kokybes rodiklio ,,Ugdymosi aplinkos" ivertis i5liko
3,6;3-6 kl. mokiniq EQ balo vidurkis 64 (max 96),
mokytojq EQ apklausos rodiklio vidurkis 8,5 (max
10), tik tevq EQ apklausos rodiklio vidurkis pagerejo
0,1 ir 2021m. yra 8,6-(max 10);
+ 1 rodiklio rezultatai gerokai vir5ijo lauktus: i5augo
BG (bendrqjq gebejimrl) 3-4 lygiu ivertintq mokiniq
(5-8 k1.) dalis 26 proc, (2018-2079 m. m. - 32 proc.;

2020-2021m. m. -58 proc.
i5augs bent 5 proc.
I

.3. UZtikrinti

sekmin94
pasirengim4
ugdymo

turinio
atnaujinimui,
bendrqjq
programq

taikymui.

,,Vyturio"
progimnazijos
mokytojai
kryptingai
tobulina
kvalifikacijq
UTA
atnaujinimui ir
BP taikymui,

l.Organizuotas Salies
,,Kiek

forumas

);

buvo tiketasi, kad

1,. Organizuotas Balies forumas o,Kiek ,,Geros

mokyklos" geroje mokyldoje?,

kuriame

,,Geros mokyklos" dalyvauja ne maZiau kaip 80 %o progimnazijos
geroje mokykloje?, mokytojq. Atnaujinamo ugdymo turinio diegimui

kuriame dalyvauja ne

perspektyviomis praktikomis Forume pasidalino
ne maZiau kaip SeSi pedagogai:
progimnazijos
1.1. Forumo organizavimui sublriau savanorirl
mokytojq.
komand4 Q020-12-31 direktoriaus isakymas Nr. VAtnaujinarno
240), kurios darbui pati vadovavau.
ugdymo turinio 1.2. Inicijavau
bendradarbiavim4 su PaneveZio
diegirnui
Svietimo centru del Forumo organizavimo.
perspektyviornis
i.3. Orgarizavar"r kontaktinius ir nuotolinius
praktikomis Forume
komanclcls sr.rsitikimr"n, I<ad bntq susitarta del
pasidalino ne maliau
!'orumo organizavimo darbq grupir1,, atsakingq uZ
kaip SeSi pedagogai.
darbrl atlikim4 (2021-A2-26 direktoriaus
2. Parengta ir PSC konkrediqNr.
V-31).
fsakymas
patvirtinta
1.4.
Subfiriau
Forurno lektoriq, ekspertq,
progimnazijos
moderatoriq grupQ.
pedagogq ilgalaikio
1.5. Paskatirrau progimnazijos ugclyrrio skyriq
kvalifikacijos
vedejas, rnokyto-ius ir pagalbos mokiniui speoialistLrs
tobulinimosi
Fomrne pasidalinti atnaujinamo ugdymo turinio

maZiau kaip 80 %

programa
,,Mokomes-

iSbandome-

dalinamds"

(II, ilI

ketvirtis).
3. Ne rnaZiau kaip 90
% progimnazijos
pedagogq dalyvavo
nors viename miesto
ar Salies mastn
organizuotame

kvalifikacijos
tobulinimo renginyje,
skirtame
atnaujinamam

ugdymo turiniui
suvokti ir diegti (I,
ilI,IV ketvirtis),

[,

diegimui perspektyviomis praktikomis. Pasidalino -

l2 pedagogtl.
1.6, Paskatinau vistrs progimnazijos pedagoginius
darbuotojr"rs dalyvauti Forume, Dalyvavo

95 proc.

pedagoginiq dalbuotojq.

2. Parengta ir PSC patvirtinta progimnazijos
pedagogq ilgalaikio kvalifikacijos tobulinimosi
programa,,Mokomds-iSbandome-dalinamds(6 (II,
III ketvirtis):
2. 1 . Parengiau,,Vyturio" progimnazij os mokytojq ir
pagalbos mokiniui specialistq ilgalaikg
kvalifikacijos tobulinimo program4 2021-2022 m.
m.,,Mokomds-ISbandome-Dalinames". Programa
patvir1-iita 2021 m. rugpjudio 23 d, PaneveZio
Svietimo centro direktoriaus isakymu Nr. V-61.
2.2. Prcgrama patvirtinta 2021 m. rugpjudio 23 d.
PaneveZio Svietimo centro direktoriaus isakymu Nr.
v-61.
3. Ne maZiau kaip 90 % progimnazijos pedagogg
dalyvavo nors viename miesto ar Salies mastu
organizuotame kvalifikacijos tobulinimo
renginyje, skirtame atnaujinamam ugdymo
turiniui suvokti ir diegti (Io II, III,IV ketvirtis):
3 . 1 , Progimnazij os pedagogams nuo 202I m. sausio
men.
pastoviai
slunclau
https://www.mobzkla2030.h/ naujienas, nuorodas
prisijungimui

j

paskutini kiekvieno

menesio

penktadieni organizuojamus atnaujinamo ugdymo
turinio pristatymus bendraisiais ir atskirq dalykq
klausimais. Daugumoje pristatymq dalyvavau ir pati,
3.2. Inicijavau, kad mokytojq, pagalbos rnokiniui
specialistq m. m. veiklos isivertinimo formoje
kiekvienas pedagogas fiksuotq savo dallvavim4
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, skirtuose
atnaujinamam ugdymo turiniui suvokti ir diegti.
fsivertinimo duomenys rodo, kad bent viename
kvalifikacijos tobulinimo renginyje atnaujinamam
ugdyrno tr-rriniui dalyvavo 100 proc. pedagogrl.
3.3. Suradau lektores (dr. RUt4 Girdzijauskieng ir dr.
Au5r4 Kazlauskieng), kurios,,Vyturio" pedagogams
vede dviejq dienq mokymus knrybi5kumo
kompetencijos sampratai gilinti 2021 m. gruodZio
rnen. Dalyvavo 96 proc. pedagogq.

) Vitduotys' nelvykdytos
kd
ar iry*kdytos
UZduotys

i5 dalies ddl

numatytu riziku (iei tokiu buvo
PrieZastvs. rizikos

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ildoma, iei buvo atlikta

ildomrl, svqriq istaigos veiklos rezultatams)
Poveikis Svietimo istaigos
UZduotys / veiklos
veiklai

3.1. Esu PaneveZio miesto Svietimo tarybos nare. Prisidedu prie visoms
miesto progimnazijoms, tarne tarpe ir ,,Vyturio" progimnazijai, aktualiq
klausimq svarstymo Svietirno taryboje.

,,Vyturio" progimnazijos
bendruomenei sudarau palankias
s4lygas daryti itak4 sprendZiant
aktualius PaneveZio

3.2. Esu Lietuvos progimnazijq asociacijos tarybos nare. prisidedu prie
visoms Salies progirnnazijoms, tame tarpe ir ,,V;,.turio" progimnazijai,
aktualiq klausimq svarstymo Progirnnazijq asociacij os taryboj e. Atstovauj u

progimnazijq asociacijQ

ES investicijq projekto,,I(okybes

krep5elis,,

prieZifros komitete.
3.3. NSA direhtoriaus 2021-04-16 isakymu Nr. VK-205 esu patviftinta
Svietimo istaigq vadovq mentore. Nuo 2021-08-24 pagal NSA direktoriaus
pasira5yt4 sutarti esu ,,Minties" gimnazijos direktores mentord.

miesto
Svietimo politikos klausimus.

,,Vyturio'o

progimnazijos
bendruomenei sudarau palankias
s4lygas daryti itakq sprendZiant
aktualius Salies Svietimo oolitikos
klausimus.

Si mano veikla
progimnazijai
bendradarbiavim4

su

padeda

stiprinti

PaneveZio

,,Minties"

gintazija.

Progimnazijoje dirba

dvi

gimnaziios pedagoges.
3.4.PaneveLio nriesto savivaldybes administracijos direktoriaus202r-ll-26
isakyrnu Nr. 4-999 ,,Del darbo grupes Svietimo istaigq, kuriq savininko
teises ir pareigas fgyvendina PaneveZio miesto savivaldybe, metinio veiklos
plano formai parengti sudarynto" esu darbo grupes nare.
3.5. Dalinausi savo da$o praktika Salyje:
* Skaitytas praneiimas SMSM vie5ojoje konsultacijoje rnokyklq vadovams
,,Atradimai pandernijos metu. Sekrnes ir pasiekimai" (202|-06-09).
* Pri
statyta mentorystd s patirtis,, Svi etirno nauj ieno s e" (202 I -0 4 -25).

Darbas Sioje grupeje leido pagilinti
planavimo kompetencijA bei
perteikti grlrpes darbe igyt4 patirtj
progimnazij os vadovams.

Prisidedu prie

progimnazijos

,,Vyturio"
Zinomumo

didinimo.

https://www.svietimonauliienos.ltlsvietimo-l.vderiu-ugdyrnas-vadovai-

dalylslles:patuliull
* Skaitytas prane5imas Kretingos rajono Svietirno
istaigq vadovams
,,fZvalgos, atradirnai i5 rnokyklos veiklos planavimo praktikos,,, I(retingos
centro paLyma 2021 -l 1 -23 Nr. 3 83.

raj orro Svietimo

IV SKYRIUS
REZULTATU
VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR
PASIEKTU
KOMPETENCIJU TOBULINIMAS
6.

Pas

rezu tat

ant uZduotis isivertinimas
PaZymimas
atitinkamas langelis

UZduodiq ivykdymo apra5ymas

Visos uZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutaftLls vefiinimo rodiklius
6.2.uLduotys i5 esrnes ivykdytos arba viena neivykdyta pagal sutartus vertinimo
rodiklius
6.1 .

6.3. [vykdyta ne maZiau kaip puse uZduodiq pagal sutartus vertinirno rodiklius
6.4. Puse ar daugiau uZduotys nejvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius

Labai gerai X
Gerai E
Patenkinamai

Nepatenkinamai

tobulinti
7'1' Vadovavimo pedagogq kvalifikacijos tobulinimui (atnaujinto ugdymo tu.inio di%imui)
Progimnazij os direktore
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