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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYYENDINIMAS
AtsiZvelgiant i gimnazijos 2020-2022 metq strateginio plano prioritetines lcyptis ir tikslus

igyvendinti 2020 metq veiklos plano tikslai:
L Gerinti ugdymo kokybg, ugdymo turini pritaikant ivairiq gebejimq mokiniams, skatinti

mokymosi motyvacij4. Sudarytos s4lygos vietov€s vaikams ugdytis ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo grupese. Kadangi didZioji dalis vaikq yra i5 kitataudiq Seimq uZtikrinama
galimybe lanlqrti istaig4 ugdomqja lietuviq kalba, taip sudarant s4lygas ugdyti kalbinius gebejimus
bei seloningai pasiruo5ti pradinio ugdymo pakopai, integruojant atskirties bei rizikos grupill Seimq
vaikus. Suformuota viena ikimokyklinio ugdymo ir viena prie5mokyklinio ugdymo grupes. Parengta
ir selcningai igyvendinama ikimokyklinio ugdymo prograrna, integruojama ....programa Kimochis.
I5lieka poreikis teikti ikimokyklini ugdym42-3 metq amZiaus vaikams.
2020 m. vidurini i5silavinima igUo 100 proc. mokiniq, pagrindini 100 proc. mokiniq.
Pasirinktus brandos egzaminus i5laike 100 proc. mokinq, 2 mokiniai ivertinti 100 balq rusq k.
egzamine. Sekmingai pasiruo5ta ir igyvendintas nuotolinis mokymas: parengtas nuotolinio ugdymo
tvarkos apra5as, mokiniai ir mokytojai apmolqrti nuotolinio ugdymo proceso metu dirbti ivairiomis
skaitmeninemis priemonemis ir platformomis, pagrindine platforma pasirinkta microsoft 365 teams
bei Eduka.Mokiniams bei Seimoms teiktapedagogine, psichologine bei socialine pagalba. Vykdytas
profesinis informavimas bei karjeros planavimo veikla. Organizuoti renginiai ir veiklos mokiniq
mokymosi motyvacijai skatinti.
II. Puoseleti gimnazijos kult[r4, stiprinant mokiniq pilietines, tautines ir patriotines vertybes,
kurti tarpusavio pagarba grist4 ir kiekvienam bendruomenes nariui palanki4 ir saugi4 aplinkq. Rengti
edukaciniai projektai, popamokiniai renginiai, Sventes, i5vykos. Dalis tradiciniq renginiq bei veiklq
vykdyta nuotoliniu biidu. Tgstas tarptautinis projektas ( nuo 20L7 m.) ,,Mokykla - Europos
parlamento ambasadore". Organizuoti penki renginiai lietuviq kalbos stiprinimui, kalbos kulttrros ir
ra5tingumo ugdymui pletoti. Vykdytas gimnazijos veiklos isivertinimas bei gautq duomenq
panaudojimas veiklai tobulinti. Analizuotas rodiklis ,,I\4okyklos tinklaveika". Siekiant uztikxinti
mokiniq saugum4 ir lygias galimybes igyvendintos prevencines progfiunos (6). Sistemingai
organizuotas darbas su tevais vykdant informavim4, individualiai teikiant pagalb4 nuotolinio
ugdymo, skaitmeniniq priemoniq panaudojimo klausimais. Tgsiamas bendradarbiavimas su
socialiniais partneriais.
III. Tobulinti molqrtojq dalykine ir bendrqsias kompetencijas, siekiant hrrti atvirumu bei
pasitikejimu gristus santykius.
Numatytos molqrtojq kvalifikacijos tobulinimo kryptys bei prioritetines sritys. Sudarytos s4lygos
mokytojams kelti kvalifikacij4 pedagogas.lt platformoje, galimybe rinktis dominandias temas ir
sritis. Organizuoti IT specialisto mokymai darbui su ivairiomis skaitmeninemis priemonemis
tobulinti, naujovems pristatyti ir aptarti. Vykdytapedagogines veiklos, pedagoginiq darbuotojq bei
pagahos mokiniui specialistq darbo prieZilra, konsultavimas ir stebejimas, veiklos ir rezultatq
tarimas.

IV. Telkti gimnazijos bendruomeng bendrai veiklai, kuriant atvtr1, SiuolaikiSk4, emoci5kai ir
fiziSkai . saugi4 ugdymo(si) aplink4. [gyvendinant ES projektq isigyta modemiq mokymosi
priemoniq, atnaujinta IT iranga. |ranga efektyviai naudojama nuotolinio ugdymo meiu. Pagerinta
ugdymosi ir darbo aplinka, atnaujinti lietuviq k. ir anglq k. kabinetai. Nuolat atnaujinamas vadoveliq
ir groZines literattiros fondas, skaitmeninio ugdymo turinio priemon6s.
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1.4. Stiprinti lietuviq
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itraukiant gimnazijos
bendruomeng, tevus,,Tevai
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Vestos 2-3 integruotos
atviros pamokos kiekvienai
klasei, aptariant metodinese

lietuviq kalbos
pamokos bei
konsultacijos
kiekvienai klasei
2. Organizuoti 3
renginiai
mokymosi
motyvacijai

didintibei

grupese.
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Lankyti molgrtojq
kvalifikacijos tobulinimo
seminarai lietuviq kalbos
mokymo srityse.
Mokymo priemoniq ir
literattiros fondq

ugdyti

atnaujinimas.

3.Vestos 2
integruotos
pamokos

kiekvienai klasei,
patariant
metodinese
grupese

4. Organinrotas
seminaras visiems
mokytojams
,"Pamokos kitaip.
Dvikalbiq
mokiniq ugdymas
nuotoliniu biidu"
5. [sigyta
mokymo
priemoniq ir
literatiiros.
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2.1. [steigti antq ikimokyklinio ugdymo
srune simnaziioie

buvo
PrieZastvs. rizikos

UZduotvs

Nebuvo skirtas finansavimas moduliniq pastatq
nuomai bei tinkamu oatalpu trukumas

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustat5rtos, bet ivykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomq, svariq istaigos veiklos rezultatams)

UZduoWs/veiklos
3.1 . Parengtas ir patvirtintas Lavori5kiq gimnazijos
nuotolinio mokymo tvarkos apm5as

Poveikis Svietimo istaigo s veiHai
Esant poreikiui kryptingai ir efektyviai
organizuoj amas nuotolinis mokymas,
gimnazijoje pasirinkta pagrindine vieninga
ugdymo organizavimui programa Microsoft
365 Teams

3 .2. Gimnaajos pastato stogo remonto darbq pirkimo
or ganrzav in:o;s b ei atliktas remontas

[vykdytas gimnazijos pastato stogo darbq

pirkimo proced0ros bei laiku organizuoti ir
baistiremonto daftai

3.3 . IT irangos papildomas isigijimas ir pritaikymas
nuotoliniam mokymui, mokytojq kvalifikacijos

[sigyta reikalinga papildoma iranga
nuoto linio ugdymo organizavimui :

tobulinimas.

ne5iojami kompiuteriai, 5 klasese irengto s
kameros ir mikrofonai. Organizuoti 5 IT
specialisto mokymai mokytojams apie
programrl galimybes ir naujoves bei jq
pritaikym4 ugdymo procese. Suteiktos
individualios konsultacijos pedagoginiam
oersonalui bei tevams ir mokiniams
Darbuotojai supailndinti su OV

3.4. Operacijq vadovo sprendimq igyvendinimas
karantino situacij o s metu.

sprendimais ; parengto s tvarkos, atnintines,
srautq valdymo schemos, dmbuotojq darbo
grafkai, isigytos papildomos profilaktines

priemones.
3.5.

