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Juddjimo lauke veiklos. Pagal tvarkara5ti numatSrta valandos ilgio pertrauka pirmq klasiq
mokiniams, j4 mokiniai praleido lauke. Viena i5 trijq fizinio lavinimo pamokq esant
tinkamam orui vyko lauke. VDM grupiq mokiniai kasdien lauke praleido ne maZiau kaip 1

valand4. Aktyviam laisvalaikiui irengta lauko treniruokliq sala. Planuoti ne maZiau nei 5
aktyvum4 skatinantys bUreliai. I pusmetiveike 6 (anke 80 mokiniq), II pusmeti- 8 fizinio
ugdymo b[reliai (anke 95 mokiniai).
Jud6jimo progimnazijos vidaus erdvdse veiklos. Sudaryas vedinimosi pertraukq
tvarkaraStis, pagal kuri kas 4045 min. skirtas laikas kabinetq vedinimui ir aktyviai veiklai.
Sveikai gyvensenai ugdl'ti yra skelbiama mdnesio tema: ,,Skirtingas mdnuo - skirtingq
raumenq lavinimas" (parengtos 14 mankStos pratimq programq; vedinimosi pertraukq metu
mankStinosi 60 proc. mokiniq. ir mokyojq). 2021 m. spalio menesi r,yko akcija ,,Vandens
jega": pagal i5gerto vandens kieki m[sq progimnazlja uZeme V viet4 i5 visq projekte
dalyvavusiq 42 mokyklq. Dallvavimas projekte paskatino daLniau naudotis progimnazijoje

ikurta geriamo vandens stotele, ugdyas vaikq s4moningumas daZniau atsigerti vandens,
daugiau gerti i5 diaupo, nepirkti plastikiniq buteliukq. Tgsiamos projekto ,,A5, tdtis ir mama

- aktyviai judanti Seima" veiklos (I pusmeti projekte dalywavo 35 Seimos, II pusmeti 215 l-
4 klasiq mokiniq, lankandiq VDM kas savaitg 1,5 val. sportuoja suAktyvuku).
Aktyvios veiklos, aktyvieji metodai per pamokas. Kiekvienos pamokos pradZios

isitraukim4 skatinandios 5 minutes: visos lietuviq kalbos ir literaturos mokytojos, Zmogaus
saugos mokyoja kiekvienos pirmos pamokos pradZioje taike metod4 ,,Kaip jaudiates?"
Gerej o emocind mokiniq savij auta, isitraukimas i veiklas.
Mokymasis apie sveikq g)ryensen4. Pagalbos mokiniui specialistai pravede 15 klasiq
valandeliq, parenge 4 informacinius stendus, 13 naujienlai5kiq. Mokiniai dalyvavo 6
projektuose (266 4-5 klasiq mokiniai respublikiniame projekte ,,Mes Sokam", skirtame
Europos sporto Savaitei #BEACTIVE,28 8d klases mokiniai VVSB protmfiSyje ,,Vilnius
sveikiau", 131 8 klasiq mokinys VVSB inicijuotame projekte ,,Sveikos gyvensenos
skatinimas ir moksleiviq finansinio raStingumo ugdymas Vilniaus mieste", Europos mokyklq
sporto diena 6-7 klasiq mokiniai, ,,Olimpinis mdnuooo 1-4 klasiq mokiniai).
Sveika mityba. 2 valandas per savaitg mokiniq technologiniam m4stymui ir ktirybi5kumui
lavinti vyko ,,Socialinio restoranelio'o veiklos (dalywauja 16 mokiniq). Per technologijq
(mitybos) pamokas prioritetas skirtas sveiko ir tausojandio maisto gaminimui. Surengtos 5
parodos maisto tausojimo tema, 30 mokiniq dalyvavo edukacineje pamokoje,,Tvari mityba"
su Lietuvos yyriausiqir+ vireju ir konditeriq asociaciios nare Aida iepukaite.

●

●

1.2. Ugdome kiekvieno psichin,is higienos jproiius ir didiname iu psichologini atsparumq.
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Mokymasis apie psichologing sveikatq. Kas menesf pildyta Zurnalq savi5vietai lentyna
mokytojq kambaryje (,,Psichologija TAU", ,,National geography", ,,IQ", ,,Iliustruota
istorija", ,,Literatira ir menas" ir kt.). Surengti 2 seminarai (dalyvavo 100 proc. mokyojq;
planuota ne maZiau kaip 60 proc.) ir 1 tgstiniai mokymai mokyojams (dalyvavo 90 proc.;
planuota ne maZiat kaip 60 proc.). Suorganizuoti 4 mokymai (planuotane maLiatnei 2)
tevams (dal1vavo 61 tevas), paskaita ,,Saugumas ir pagarbus elgesys" 4 klasiq mokiniams
(dalyvavo 92 mokiniai). Mokyojai dalyvavo vidutini5kai 3 mokyrnuose, 24 (40 proc.)
mokytojai perskaite po 1 knyg4 psichologine tema.

Socialinis emocinis ugdymas. Visi klasiq vadovai kart4 per savaitE vede SEU klasiq
valandeles. 2-6 klasiq mokiniq socialiniq igfldZiq ugdymui skirtas projektas ,,Kelrodd
LvaigLde".l projekta itraukti 8 elgesio ir emociniq, mokymosi sunkumq turintys mokiniai, i5
jq 6 mokiniai turi ir specialiqjq ugdymosi poreikiq. Organizuotos saviugdos grupes
mokytojams: 5 Tibeto pratimai ir laisvasis raSymas (10 mokytojq), Sokio terapija (8
mokytojai), fraktalq pie5imas (48 mokytojai). Kiekvienas mokyojas i5bande bent po I
praktik4, dalyvaudamas Pauliaus Rak5tiko patyriminiuose mokymuose. Visi klasiq vadovai
per SEU klases valandeles su mokiniais i5bande bent po 1 pasirinkt4 praktik4. SEU
konsultantai kolegoms paruo5e santrauk4 apie penkis SEU matmenis ir veiklq si[lymus. FB
paskyroje paskellti 3 menesio refleksijos mindiq debesys. Paskelbti 8 su SEU susijg FB

ira5ai, Zinutes. Padekos mokiniams, mokytojams skelbiamos Debeseliq stende. 28 mokiniai
ra5e pozityvq dienora5ti.

0

1.3. Kuriame saugiq molqtklos aplinkq, skatinaniiq kiekvieno pagarb7 ir pozityvtl elgesi.
● Lauko erdv6s mokymuisi ir sveikatai stiprinti. {gyvendintas projektas ,,Judejimo

dZiaugsmasoo: irengta lauko treniruokliq sala, sumontuoti 4 treniruokliai, skirti 1-4 klasiq
mokiniams. Sudalyvauta projekto ,,Mano klase ZaidLia badmifionE" atidaryme, fizinio
ugdymo mokytojai turi galimybg pamokose naudotis profesionaliomis badmintono
priemonemis. 5 proc. didejo galimybe rinktis ivairiq sporto Sakq veiklas.
Vidaus erdvds ivairiai veiklai. Kabinetuose veikia WiFi rySys. Pakeistas suolq i5destymas

- pritaikyti aktyviai veiklai. 2'valandas per savaitg vyksta Fablab uZsiemimai (anko 10

mokiniq), JA Lietuva Accelerator x Junior inovacijq ir verslumo stovykloje 7 klasiq
mokiniq komanda i5rinkta lydere. Surengtos 4 mokiniq darbq parodos.

Tvarkinga ir svetinga aplinka. Suremontuoti progimnazijos 9 dalykq kabinetai, psichologo
kabinetas, perdaLl4i I-III auk5to koridoriai, atnaujinti laiptai laiptinese, irengta poilsio zona
techninio personalo darbuotojams, sumontuota apsaugine sienele valgykloje. Atliktas
technologijq kabineto kapitalinis remontas. Atlikli sporto sales akustikos gerinimo darbai.
AtsiZvelgiant i higienos reikalavimus sumontuotos sporto sales duSq pertvaros. Darbuotojai
ir mokiniai aprupinti higienos, pavir5iq, rankq dezinfekantais, atliktas patalpq
dezinfekavimas (COVID-I9 susirgimq atvejais). fgyvendinta 70 proc. planuoto turtinimo
plano (kai kurie pra5ymai neteko svarbos).
Progimnazijos vizija vie5inta FB paskyros Zinutese naudojant tlraiq#svarbuskiekvienas (37

ira5ai). Sukurta naujo pavyzdZio progimnazijos atributika, uniformos komplekt4 papilde
dZemperis. Surengtos 52 mokiniu kUrvbiniu darbu parodos.

●

●

II TIKSLAS. Puoseldiame teigiamus mokiniu tarpusavio san8kius.
2.f.PνοSι 7σα
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Mokiniq stiprybiq ugdymas, pozityvaus elgesio skatinimas. Mokiniai dalyvavo 27
konkursuose (2 i5 jqtarptautiniai), 15 olimpiadq (5 mokyklinds,5 miesto,5 respublikines),
2 konferencijose (respublikineje, tarptautineje). 2l mokinys uZeme I viet4, 10 mokiniq - II
viet4, l7 mokiniq - III viet4. 26 mokiniai tapo laureatais. Surengla 20 edukaciniq i5vykq, 52
kurybiniq darbq parodos. Apdovanoti visi didZiausi4 palangE padarg, geriausiai
besimokantys mokiniai. Metq mokiniais i5rinkti Aretas (1d), Ufte (4a) ir Linas (5c). Metq
klases - 4a fu 5b. Mokiniq taryba pasiule kart4 per menesi 1 pamok4 skirti neformalaus
bendravimo iniciatyvai,,Pusrydiai su mokl4oiu".

●



● Socialin6s pilietinds veiklos, skatinaniios socialini sqmoningum4. Mokiniai dalyvavo 20
pilietiniq akcijq, i5 kuriq 3 inicijavo mokiniq taryba.Kartqper savaitg vyko Mokiniq tarybos
susirinkimai. |gyvendinta,,DofE" programa (dalyvavo 10 mokiniq). Pasidallta DofE sekmes
istorija renginyje, skirtame DofE programoje dalyvaujandiq organizacijq partneriq vadovams
(direktore Jurgita). Dalyvauta tarptautineje nuotolineje konferencijoje ,,Mokinio
kompetencijq ugdymas: patirtys ir iSSflkiai", skaityti prane5imai ,,Mano sekmes istorija. Kaip
aS pasikeidiau dalyvaudamas DofE programoje?" (Ugne, 8a ir Mykolas, 8c). DofE programa
pristatyta Lietuvos mokytoiams glwoje FB transliaciioie (mokrtoia Beata).

2.2. Skatiname darbuotoit1 kolegialumq ir kiekvieno asmening atsakomybg.
● Kolegialaus ry5io ir mokymosi vieniems i5 kitq kulttrros kiirimas. Skaityti 8 prane5imai

respublikinese konferencijose (6 mokytojai ir Mokiniq tarybos atstovai), 1 praneSimas
tarptautineje konferencrjoje (1 mokytojas), 3 prane5imai MG (3 mokytojai). I pusmet!
kiekvienas mokytojas pravede bent po vien4 atvirq pamok4, pravestos 2 integruotos
(geografijos ir istorijos) pamokos. Pamokose kflrybi5kai taikyti aktyv[s ugdymo metodai,
mokiniai ftraukti imokymosi veiklas. II pusmetivisi mokyojai susiblre itrijules kolegialiam
griitanaj am ry5iui teikti.
Kiekvieno asmenin6s atsakomyb6s ugdymas. I pusmetivisi mokytojai dalyvavo ugdymo
komandq veikloje.(80 proc. isitrauke bent i 1 veikl4). II pusmeti iugdymo komandq veiklas

isitrauke 43 proc. visq mokyojq, kiekvienas ugdymo komandos narys turejo savo funkcijas
ir atsakomybes.
Mokiniai ra5e mokomqjq dalykq patikras. Patikrq rezultatai (kiekvieno dalyko stiprybes ir
tobulintinos sritys) aptarti metodiniq grupir+ susirinkimuose, priimti sprendimai tobulinti
konkredias dalyko sritis, ypad ra5tingumo ugdym4. 4, 8 klasiq mokiniai atliko e-NMPP
skaitymo ir matematikos testus: 8 klasiq mokiniq vidutinis matematikos e-NMPP vidurkis
yra 58 proc., lietuviq kalbos - 80 proc. 4 klasiq mokiniq vidutinis matematikos e-NMPP
vidurkis yra 7 5 proc., lietuviq kalbos - 7 4 proc.
Metodinese grupese praktinio Ziniq taikymo patirtimi pasidalijo 95 proc. mokl.tojq.
Klases valdymas, kaip stiprybe, nurodoma 90 proc. (planuota 80 proc.) pamokq stebejimo
protokolq.
S4moningas reflektavimas. Organizuotas seminaras ,,Sisteminga kasdiene ir etapine
refleksija: kaip j4panaudoti kokybi5kam griltamalamry5iui" (dalyvavo 100 proc. mokytojq).
2 kartus per metus (birZelio ir gruodZio men.) vyko reflektyvtis pokalbiai su darbuotojais.
Kiekvienas mokytoj as pilde pasirinktos formos refl eksij os dienoraSti.
Neformalus darbuotojq bendravimas. Suorganizuoti 2 mokyojq Zygiai (dalyvavo 10

proc.), 2 edukacines i5vykos (50 proc.), 2 kalendoriniq (Adventineje popieteje dalyvavo 93
proc. darbuotojq), profesiniq Svendiq minejimai, 2 edukaciniai uZsiemimai (30 proc.)
(planuota suorganizuoti ne maLiau kup 2 iSlrykas, i kalendoriniq ir profesiniq Svendiq
minejim4 isitraukia ne maLiau nei 60 proc. darbuotojq). Visi darbuotojai pasveikinti
asmeniniq Svendiq proga.

●

●

●

2.3. Ugdome kiekvieno mokinio savarankiikumq ir siekiame iLt.isitraukimo i molcymosi procesq.

Itraukusis ugdymaso P"enざ os,iVMAA′イοο′θ sukcltos spccialiao ugdymo programos,
vyko 4 mokiniu rczultatu ir isitraukimu i veiklas aptttimai mokメ 倒u susirinkimuosc。 1,5

klaSiu dtttaCiniS tyrimaS priStatメ aS klaSiЧ  V灘OVamS ir tevams:mOkiniЧ  adtttac」 alあd
sekminga,2 mokiniams,susid■ usiems su sudOtingesne adttt¨ 」a,teika specialistt pagalba.
12 mokメ輌Ч vede tikslines konsult"巧 as,veik(3 mokiniu savitaTio pagalbos grupes(21

gmpe).TikSlinё Se kOnSultaC」 OSe ViSi dalyVaV9 mOkinid padare paを angl ir pasieke tikslines

kOnSultaCijOS numatyta uを duOti(pagili■ i ttniaS arba paSaliii tam tikrOS temOS SpragaS)・

Pasiekas savitaTio pagalbos grupi■ tikslas(mokinid gebao lsive・ idi,bcndradarbiauti

Siekdami mOkymOSi tikSlЧ ).

Ugdomasis konsultavimas,mokymosi planavimas.Aptanas mokメ 輌Ч pagdbos poК ikis

dittant su SUP mokiniais(16 susirinkimu,dalyvavo 62 mokメ q誠).Atlika ll pinnidu ir
paktttotiniЧ  mOkymOSi SunkumЧ  turinё i■ mOkiniЧ pSiCh010gini■ ―pedagOgi」■11:皇■imm■・

●

●
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Ivyko 198 pagalbos mokiniui spccialistt kOnsultac」 os.Konsultuoti tevd ir mokiniai(141).

Ddyvauta 18 tarpZinybiniu susirinkim理。Su 8 klasi■ 1■Okiniais ir jЧ  tevds pasidalyta
kViCtimaiS i VilniauS mieStO gimn厖 巧Ч atVitt duru dienaSo SWCngi Sultikimai Su Zinnin■ ,

もv.Kristoお ro,Vメ auto DidZi● o gimnaz」Ч,Vilniaus licaaus ir,,Zinninず `prOtsiniO
rcngimo centro ttstovds.Susitikimuosc ddyvavo 8 HasiЧ  mokinid irjЧ  tOv江 .

PalmOkos proceso tobulininlas.Susitarta,kas yra gera pal■ oka(tdkant SEU irankius).

ParCngi ir ViSuOSe kabinCtL10Se VieSinami SuSitarima klaSeS Vddymui llttibi戴 i.PCrZi■ i■

ilgddkiu planu praktini igyVendiniml,ve■ inimo sistemingunll,namu dttbu skyrimo
tikslingunll,江siskaitom可 Ч darb■ daをnunll,pttikridi visu mokメ qu dienynd(2 ka■us per

metus)。 86 proco mokメ qЧ labd sistemingai ve■ ina mOkinius,tikslingd skiria namu dttbus

ir g`二 i ddttiS Sia ptti■ imi Su k01CgOpiS.

II S]KYRIUS

lⅥ[ETv VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai pradjusiq metq veiklos rezultatai

MetinOs
uiduotys
(toliau -

uZduotys)

Siektini
rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar

nustatytos uZduotys
iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq rodikliai

1.1. Gerinti
ugdymo(si)
pasiekimus
siekiant
individualios
besimokan-
diojo paZangos.

Sistemingai
taikoma
atnaujinta
mokiniq
individualios
paZangos
steb6senos

sistema.
Mokiniai
tampa
savarankiS-
kesni,labiau
isitraukg i
mokymosi
proces4.
Tinkamas
griZtamasis

ry5ys
moktntams rr
jq tevams
padeda siekti
individualios
paZangos ir
gerinti
ugdymosi
pasiekimus.

. Remiantis kart4 per
menesi teikiamais
mokiniq individualios
paZangos stebejimo

. duomenimis, su klasiq
vadovais, mokyojais
planuojamos
priemonds,
padedandios mokiniui
pasiekti auk5tesniq
rezulta,c.4.

.2020-2021 m. m. remiantis
kart4 per menesi pradinio
ugdymo klasiq vadovq
teikiamais mokiniq
individualios paZangos

stebejimo duomenimis
imtasi priemoniq mokiniq
pasiekimams pagerinti: 4 pirmq
klasiq mokiniams, 9 antrqklasiq
mokiniams, 8 trediq klasiq
mokiniams, 6 ketvirtq klasiq
mokiniams - i5 viso 27
mokiniams, kurie nebuvo
pasiekg patenkinamo lygio
(Zemiausi Siq mokiniq
pasiekimai - lietuviq kalbos ir
pasaulio paZinimo, anglq
kalbos).

. Bendradarbiauta su tdvais,
organizuotos konsultacij os,
skirta papildomq uZduodiq,
dirbta individualiai.

. Suteikus pagalblmokiniq
pasiekimai pagerej o, visi
mokiniai pasieke patenkinam4j i
lvei.

. 2020-2021 m. m. II pusmeti su
kiekvienu 5-8 klasiq vadovu
organizuota po 4 pokalbius
individualiai mokiniu palaneal



aptarti (i5 viso 80 susitikimq).
Per juos aptarti 88 mokiniq
atvejai. Taikant intervencijas
(individual[s pokalbiai,
susitikimai su tevais, menesio
tikslq nusimat5rmas ir kt.) 80
mokiniq (91 proc.) pavyko
padarlti individuali q paZatg1 ir
baigti pusmetf be neigiamq

ivertinimq.
. 2021-2022 m. m.I pusmeti su

kiekvienu 5-8 klasiq vadovu
organizuota po 4 pokalbius
individualiai mokiniq paLangai
aptarti (i5 viso 84 susitikimai).
Per juos aptarti 76 mokiniq
atvejai. Taikant intervencijas 60
mokiniq (79 proc.) paryko
padaryti individuali q palangq ir
baigti pusmeti be neigiamq

ivertinimq.
. Lyginant 2020-2021m. m. II

pusmedio ir 2021-2022 m. m. I
pusmedio rezultatus mokiniq,
kuriems gali i5eiti neigiamas
vertinimas, pusmetyje sumaZejo
24 proc.

. Didelis pokytis 5-8 klasese
vyko kovo-b alandlio mdn. :

mokiniq, kuriems gali bfiti
i5vestas neigiamas pusmedio

ivertinimas, skaidius po
individualiq pokalbiq sumaZejo
36 proc., bendras visq klasiq
vidurkis paaugo 0,1 balo.

Efektlwiai
i5naudojama klases
vadovo valanda
ugdant mokinio
mokejimo mokyis
kompetencij4.

. Kovas paskelbtas klases vadovo
menesiu. Klases vadovai
or ganizav o indivi dualius
susitikimus su aukletiniais ir jq
t6vais, ira5us fiksavo EDUKA
dienyne,,Klasds vadovo
veikloj e". Individualiuose
pokalbiuose su klases vadovu
dalyvavo 91,3 proc.
pro gimnazij os mokiniq.

. Klasir+ vadovai geriau pa1ino
mokinius, jq Seimas, uZsimezge
glaudus ir konstruktyvus rySys.

. Tevai eme palankiau Zitreti I
bendradarb iavim1 del vaiko
pasiekimq.

. Ugdoma mokejimo
mokltis

.ゝ4。kiniai rl10kesi fOrnluluOti

tikslus S]ⅥART metodika
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kompetencija:
lavinami planavimo

igndLiai, mokoma
sudarlti dienotvarkg,
skiriami ilgalaikiai
namq darbai,
reflektuojama.

planuodami savo metus, aptare
kiekvieno menesio sieki,
reflektavo pasiekimus.

. Mokiniai, atlikg progimnazijos
veiklos isivertinimo anket4,
savo gebejim4 planuotis savo
mokymEsi, pagalbos i5
mokytojq rodikli vertina
maZiarsia verte.

. Nors lyginant su 2020 metq

f sivertinimo duomenimis,
rodiklis nuo2,6 pakilo iki 2,8,
tai lieka viena i5 tobulintinq
sridiq.

. Konsultacijq (ir
tiksliniq) sistema
naudojama mokiniq
paLangar skatinti:
dalyvauja bent 20
proc. mokiniq,
siekiandiq asmenines
paZangos.

. 12 mokytojq vede tikslines
konsultacij as, suorganizuota 21

savitarpio pagalbos grupe.
. Vestos 55 konsultacijos

spragoms po nuotolinio ugdymo
Salinti.

. Visi tikslinese konsultacijose
dalyvavg mokiniai padare
pfrang1 ir pasieke tikslinei
konsultacij ai numatyt4 uZduoti
(pagilinti Zinias arba paSalinti
tam tikros temos spragas).
Pasiektas savitarpio pagalbos
grupir+ tikslas (mokiniai geba

isivertinti, bendradarbiauti
siekdami mokymosi tikslq).

. I pusmeti 5 reemigrantq (100
proc.), II pusmeti 2 reemigrantq
vaikams (50 proc.) teiktos
tikslines lietuviq kalbos
konsultacijos, su mokytojais
derinti ugdymo planai mokiniui.
Mokiniq paZanga aptarta kas 2
mdnesius: i5 viso 12

individualiq pokalbiq su
mokyojais I pusmeti, 4 - ll
pusmeti. Visi Sias konsultacijas
turejg mokiniai padare
individual i q palangq, yp a(,

sustiprino kalbejimo
kompetencij4.

. Organizuojamos
Svietimo pagalbos
mokiniui specialistq,
karjeros ugdymo
grupes konsultacijos
planuojant mokym4si

. Suorganizuota 14 susitikimq su
mokyoj ais, ai5kinantis Svietimo
pagalbos lflkesti, aptarla per
VGK susirinkim4, suplanuotos
tikslingos Svietimo pagalbos
veiklos.

. 3 kartus per metus dalyasi SUP
mokinitl sekmes istoriiomis, iu
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padarTta p alanga, efektyviai s

pagalbos bUdais.
. BirZelio men. 98 proc. pritaikytq

ir individualizuotq pro gramq
i5vadose mokytoj ai fiksavo
teigiam4 SUP mokiniq paZangos
pokyti.

. Parengtas ir pristatytas
progimnazij oj e esandiq Svietimo
pagalbos priemoniq SUP
mokiniams s4ra5as.

. {traukiami mokiniq
tevai ugdant mokiniq
mokejimo mokytis
kompetencij4.

. [vyko 198 pagalbos mokiniui
specialistq konsultacij os.
Konsultuoti tevai ir mokiniai
(141).

. Su 8 klasiq mokiniais ir jq tevais
pasidalya kvietimais i Vilniaus
miesto gimnazijq atviry dury
dienas. Surengti susitikimai su
Lftmun 4, 5v. Kristoforo,
Vy.tauto DidZioj o gimnazijt4,
Vilniaus licejaus ir,,ZirmUnqo'
profesinio rengimo centro
atstovais. Susitikimuose
dalyvavo 8 klasiq mokiniai ir jq
tevai.

. Mokiniq aktyvumas
, per pamokas,

isitraukimas i
mokym4si auga bent
2 proc. per metus.

. 5-8 klasiq mokiniq isitraukimo i
pamok4 rodiklis 2,03 i5 3.

. Per por? men. isitraukimas i
mokym4si paaugo 1 proc.

. Pokytis matuojamas kas por4
men.

. Mokiniq akademiniai
pasiekimai auga bent
2 proc. per metus.

. 2020-2021m. m. I pusmedio
rezultatai
paZangos rodiklis 1-4 klasese
yra99 proc., 5-8 klasese - 98
proc.;
kokybes rodiklis l-4 klasese yra
78 proc., 5-8 klasese - 70 proc.;
didelg asmening akademing
palangq, lyginant 20 19-2020 ir
2020-2021m. m. I pusmediq
rezultatus, padare 30 mokiniq,
kurie mokosi24 klasese (kas 9
mokinys), ir ll4 mokiniq, kurie
mokosi 6-8 klasese (kas 5
mokinys);
puikiais rezultatai s (pirmflnai)
baige 66 mokiniai 1-4 klasese
(kas 5 mokinys) ir 130 mokiniq
5-8 klasese (kas 5 mokinys).

. 2020-2021m. m. II pusmedio
rezultatai:



paZangos rodiklis 1-4 klasese
yra99 proc., 5-8 klasese - 95
proc.;
kokybes rodiklis 1-4 klasese yra
82 proc., 5-8 klasese - 73 proc.;
puikiais rezultatais
(pirm[nai) baige 120 mokiniai
1-4 klasese (kas 3 mokinys) ir
141 mokinys 5-8 klasese (kas 5

mokinys).
. Pokltis tarp20202021 m. m. I

ir II pusmediq:
paZangos rodiklis 1-4 klasese
nepakito, o 5-8 klasese - II
pusmeti nukrito 3 proc.;
kokybes rodiklis 1-4 klasese II
pusmetf paaugo 4 proc., o 5-8
klasese paaugo 3 proc.;
puikiais rezultatais
besimokandiq 1-4 klasiq
mokiniq II pusmeti padaugejo
45 proc., o 5-8 klasese
padaugejo 8 proc.

. Lyginant 2021m.II pusmedio
bendr4 paZangos rodikli (77,5
proc.) su2020 m. II pusmedio
paZangos rodikliu (73,5 proc.)
mokiniq pasiekimai augo 4
proc.

. 2020-2021m. m. didZiausia2-3
klase se padaryta matematiko s

pasiekimq paianga: mokiniq
pasiekimai paaugo 4 proc.
Tiketina, kad tai susijg su
dalyvavimu EDUTEN proiekte.

. Progimnazijoje
rrykdomq patikrq ir
(arba) NMPP
rezultatai auk5tesni
bent 2 proc.

. Lyginant 4 klasiq mokiniq 2019
metq NMPP duomenis su 2021
metq duomenimis, matematikos
pasiekimai augo 5,5 proc. (nuo
66,5 proc. iki72 proc.),
skaitymo pasiekimai augo 8
proc. (nuo 67 proc. iki 75 proc.).
Lyginant 8 klasiq mokiniq 2019
metq NMPP duomenis su 2021
metq duomenimis, skaitymo
pasiekimai augo 9 proc. (nuo 71

proc. iki 80 proc.), matematikos
pasiekimai augo 11 proc. (nuo
47 proc. iki 58 proc.).

. Kasmet atliekant
vidaus isivertinim4
rodikliai, susijg su
mokiniq veiklos

. Lyginant su 2020 metq

i sivertinimo duomenimis,
rodiklis ruo2,6 pakilo iki2,8,t
y. pagereio 0,2.



planavimu, pagereja
bent 0,1.

. Mokiniai, atlikg progimnazijos
veiklos isivertinimo anket4,
savo gebejim4 planuotis savo
mokym4si, pagalbos i5

mokytojq rodikli vertino gana
neaukitai, tai lieka viena i5

tobulintinq sridiq.
1.2. Siekti

itraukiojo
ugdymo
uZtikrinant
mokinio gerovg,
individualias
galimybes
atitinkandiq
mokymosi
pasiekimq ir
nuolatines jq
paZangos.

Stiprinami
.. . ～ . .  1

n10Klnlu llZineS I

SVelKatOS      I

igidZiai。    |
Ⅳlokinid    l
nlazlau serga lr l

Qcriau lanko   l

mOkyHl・   |

. Sudaromas
tvarkaraStis,
uZtikdnantis ilgesnes
aktyvaus judejimo
peftraukas (lauke ir
progimnazijos vidaus
erdvdse) iki 2021 m.
rugsejo.

. Sudarytas vedinimosi pertraukq
tvarkara5tis, kuris skatina kas
4045 min. skirti laik4 kabinetq
vedinimui ir aktyviai veiklai.

. Numatyta valandos ilgio
pertrauka pirmtl klasiq
mokiniams, jE mokiniai
praleidZia lauke.

. Viena i5 trijq fizinio lavinimo
pamokq vyksta lauke.

. VDM grupiq mokiniai kasdien
lauke praleidZiane maZiau kaip
I valand4.

. Aktyviam laisvalaikiui irengta
lauko treniruokliq sala.

. Susitariama del
kiekvienos pamokos
pradZios isitraukim4
skatinandiq 5 minudiq
metodq taikymo (iki

. 2021m. gruodZio).

. Kiekvienos pamokos pradZios

isitraukim4 skatinandios 5

minutes (visos lietuviq kalbos ir
literaturos mokytojos kiekvienos
pirmos pamokos pradZioje taike
metod4,,Kaip j audiates?").

. Sveikai gyvensenai
ugdyti yra skelbiama
mdnesio tema,
organizuojamos

ivairios sveik4
gyvensen4
skatinandios veiklos
(nuo 2021 m.
geguZes).

. Mokiniai dalyvavo 6
projektuose (266 4-5 klasiq
mokiniai respublikiniame
projekte,,Mes Sokam", skirtame
Europos sporto savaitei
#BEACTIVE, 28 8d klases
mokiniai WSB protmfiSyje

,,Vilnius sveikiau", 131 8 klasiq
mokinys VVSB inicijuotame
proj ekte.,,Sveikos gyvensenos
skatinimas ir moksleiviq
finansinio raStingumo ugdymas
Vilniaus mieste", Europos
mokyklq sporto diena 6-7 klasiq
mokiniai,,,Olimpinis mdnuo"
1-4 klasiq mokiniai).

. Skelbta menesio tema:

,,Skirtingas mdnuo - skirtingq
raumenq lavinimas": parengtos
14 mank5tos pratimq programq
vedinimosi pertraukoms.

. 2021m. spalio menesilyko
akcij a,,Vandens j 6ga'0.

o Tgstos projekto ,,A5, tetis ir
mama - aktwiai iudanti Seima"
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veiklos (I pusmeti projekte
dalyvavo 35 Seimos, II pusmeti
215 14 klasiq mokiniq,
lankandiq VDM kas savaitg 1,5

val. sportuoja sl Aktyvuku).
. {gyvendintas projektas

,,Judejimo dZiaugsmas": irengta
lauko treniruokliq sala,
sumontuoti 4 treniruokliai, skirti
1-4 klasiq mokiniams.

. I pusmeti veike 6 frzinio
ugdymo bureliai, II pusmeti
veikia 8 b[reliai.

. 2 valandas per savaitg mokiniq
technologiniam mEstymui ir
kflrybi5kumui lavinti vyko
,,Socialinio restoranelioo' veiklos
(dalyvauja I 6 mokiniq).

. Per technologijq (mitybos)
pamokas prioritetas skirtas
sveiko ir tausojandio maisto
gaminimui. Surengtos 5 parodos
maisto tausojimo tema, 30
mokiniq dalyvavo edukacineje
pamokoje,,Tvari mityba" su
Lietuvos vyriausiqjq virejq ir
konditeriq asociacijos nare Aida
eepukaite.

. Mokiniq sergamumo
rodiklis maidja5
proc.

. 2020-2021m. m. del ligos
praleista 18824 pamokq per I
pusmeti,
8076 praleista pamokq del ligos
per II pusmeti,
i5 viso 26900 pamokq per metus
(yig.2019a020 m. m. 36305
pamokos del ligos;
2018-2019 m. m. praleistos
48867 pamokos del ligos).

. Lyginant du praejusiq metq
pusmedius 1-4 klasese II
pusmeti 30 proc. sumaZejo
praleidLiamq pamokq del ligos,
5-8 klasese II pusmeti 56 proc.
sumaZejo praleidZiamq pamokq
del ligos.

. Lyginant 2020-2021m. m. su
2019-2020 m. m. praleisq
pamokq del ligos sumaZejo 25,9
proc. (plg. praejusiais metais
sumaZejo 25,71proc.)

. Mokinirl lankomumo
rodiklis gereja 10
proc.

. 2020)021m. praleista 23535
pamokq per I pusmeti,
10544 pamoku per II pusmeti,
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iS viso 34079 pamokЧ pcr mctus

01g.prdeiSta pamOk■
2019-2020 nl.n■。46661,

2018-2019m.m.66865).
o Lyginant du pracJusiЧ mctu

pusincёius lankon■ unlas

pradinesc klasOse pagerlo 70

proc.,o 5-8 klasesc-38 proc.

・ Lyginant 2020-2021■ 1.nl.su

2019-20201■ .■1.nlokiniЧ

lankOm.ul■ O rOdikliS ger10

26,96 proc.olgo pracJusiais

_型堕墨翌可o30,21 pЮ c.).

1.3. Gerinti
progimnazijos
kolek[vo
mikroklimat4,
formuoti
bendradar-
biaujandi4 ir
besimokandi4
komand4,
stiprinti
mokyojq ir
mokiniq
bendradarbia-
vim4.

Komanda
buriama
mokantis,
organizuojant

.kulturinius,
paZintinius
renginius,
organizuojant
neformalias
veiklas.
Aptariami
darbuotojq,
mokiniq
poreikiai,
iSklausomi
liikesdiai - taip
tobulinami
organizacijos
procesai.

Kolegialus
griZtamasis

rySys kuria
pasitikindiq
vieni kitais
bendruomeng,
bendradarbia-
vimu grist4
atmosfer4.

Kiekvienas mokytojas
isipareigoj a prisideti
siekiant
progimnazij os vizij os.
tikslq, tobulinant
progimnazijos vidaus

isivefiinimo metu
iSskirt4 metq
tobulintin4 rodikli.

. Kiekvienas mokyojas mokslo
metq pabaigoje (birZelio men.)
formulavo asmeninius metq
tikslus atsiZvelgdamas i
pr o gimnazij o s strate ginius
tikslus ir uZdavinius, prioritetus.

. Taikoma individualiq
pokalbiq su kiekvienu
darbuotoju sistema
(2021m. birZeli.
gruodi).

o2kartus(bittelio ir gruOdを iO

men。)VykO re■ektyViS

pOkdbid Su darbuOt倒江S.

Kiekvienas mokメ aas pilde
paSirinktOSおm10S re■ekS」 OS

____111!:isilllill:11:!!!!::`:1‐ :1:111llil二 _________. Sukuriama ir taikoma
kolegialaus
grfZtamojo rySio
sistema (lki 2021
gruodZio).

. Siekiant didesnio mokytojq
kolegialumo ir kiekvieno
asmenines atsakomybes
patvirtintas kolegialaus ry5io

igyvendinimo apraSas.
. Bendradarbiaujant

tobulinamas pamokos
procesas: aptariami
pamokos stebejimo,
vertinimo principai.

. Geros (kokybi5kos) pamokos
atmintine buvo du kartus aptafia
Metodineje taryboje ir nusprgsta
del geros pamokos atmintines.

. Parengtas kolegialaus
griZtamojo ry5io diegimo
apra5as, kuriame aptarti
pamokos stebejimo ir GR
teikimo principai.

. Suformuotos mokytojt4 triiules.
. Tobulinamas

pamokos procesas:
susitariama, kas yra
gera pamoka (taikant
SEU irankius).

. Susitarta, kas yra gera pamoka
taikant SEU irankius.. Parengti ir visuose kabinetuose
vie5inami susitarimai klases
valdymui uZtikrinti.

. Progimnazijos isivertinimo
duomenimis, rodiklis
,,Vadovavimas mokymuisi",
kuris atspindi, kaip mokytojams
pavyksta valdfii klase (prie5
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kelet4 metq i5keltas kaip
labiausiai tobulintinas rodiklis)
nuo 2,6 (2019 m.) pakilo iki 3,4
(202t m.).

. Ugdomas tikejimas
kiekvieno vaiko
sekme: priimami
mokytojq ir mokiniq
susitarimai, kaip
ugdyti mokymosi
mofivacij4 ir siekti
mokytojq ir mokiniq
bendradarbiavimo.

. Vasario men. padekos uZ

asmening paLangq i5siqstos 114
mokiniq iS 6-8 klasiq, uZ
puikius mokymosi rezultatus -
66 penktokams.

. BirZelio men. asmenines
padekos fteiktos 141 5-8 klasiq
mokiniui.

. Aptarus paraleliq klasiq
mokymosi pasiekimus sutarta
del pagalbos ir paramos principq
tam tikroms klasems ir
mokiniams.

. Progimnazijos isivertinimo
duomenimis, labai paaugo
rodiklis,,Asmenybds branda",
susijgs su mokiniq saviverte:
nuo 2,8 (2020 m.) iki 3,2 (2021
m.), rodiklis,,Mokinio
pasiekimai ir palanga": nuo 2,8
(2020 m.) iki 3,2 (2021m.).

. Per metus bent 1 kar14

kiekvienas mokytojas
' su kolegomis
pasidalija praktinio
Ziniq taikymo
patirtimi (metodinese
grupese (savo ir
kitose).

. Skai0rti 8 prane5imai
respublikinese konferencij ose (6
moky.tojai ir Mokiniq tarybos
atstovai), 1 praneSimas
tarptautinej e konferencrj oj e ( 1

mokl.tojas), 3 prane5imai MG (3
moky.tojai).

. Vyko 2 integruotos pamokos (4
mokytojai).

. I pusmeti kiekvienas mokytojas
pravede bent po vien4 atvir4
pamokE, pravestos 2 integruotos
(geografij os ir istorij os)
pamokos.

. Pamokose ktrrybiSkai taikyti
aktyvtrs ugdymo metodai,
mokiniai itraukti i mokymosi
veiklas.

. II pusmeti visi mokytojai
susibure i trijules kolegialiam
eriltamat am ry5iui te ikti.

. Siekiama mokytojq
igalinimo, ugdoma
siulyrnq kulttira:
ugdymo komandos,
besirupinandios
mokiniq gerovds
uZtikrinimu,

. I pusmet!visi mokytojai
dalyvavo ugdymo komandq
veikloje (80 proc. lsitrauke bent

i 1 veiklq).
. II pusmeti i ugdymo komandq

(moky.toj q bendradarbiavimo
kulturos ugdymo, mokiniq
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itraukiuoju mokiniq
ugdymu, mokytojq
bendradarbiavimu,
teikia sitilymus,
numato prioritetus,

igyvendina.

psichosocialines gerovOs,

mokiniq fizines geroves
uZtikdnimo, pokydiq

iglvendinimo) veiklas isitrauke
43 proc. visq mokyojq,
kiekvienas ugdymo komandos
narys turejo savo funkcijas ir
atsakomybes.

. Augo siiilymq ir iniciatyvq
kultura.

. Mokiniq ir mokytojq
bendradarbiavimo
rodiklis gereja 5 proc.

. Mokiniq adaptacijos tyrimas
rodo, kad 80 proc. pirmokq ir 70
proc. penktokq patinka biiti
mokykloje, 95 proc. pirmokq ir
70 proc. penktokq savo klases
laiko draugi5komis.

. M[st+ progimnazijoje labai gerai
vertinamas paZangos stebejimas
ir matavimas. Mokyojai
pritaria, kad mokykloje stebimas
ir apm4stomas mokyklos indelis

i mokiniq paLangy, o mokiniai
sako, kad mokytojai bendrai su
jais aptaria visos klases palang4
ir pasiekimus, tadiau jiems
tr[ksta asmeninio
(individualaus) pokalbio su
mokyoj ais, konkrediai apie
kiekvieno paiangq atskirai.

. Progimnazijos veiklos

isivertinimo rodiklis
,,Mokymasis ir veikimas
komandomis", atskleidZiantis
mokiniq ir mokytojq
bendradarbiavim4 nuo 3, I
pakilo iki 4,0, t. y.22,5 proc.

1.4. Stiprinti
duomenimis
grfst4
progimnazijos
veiklos procesq
valdym4.

Remiantis
duomenimis
iSskiriamos
progimnazijos
veiklos
stipfubes,
tobulintinos
sritys, tokiu
bfldu veikla
tampa
kryptinga ir
tikslinga.

. 2021m. parengiama
progimnazijos
planuojamq pusmedio
veiklq vizualizacija.

. Pildytas EDUKA dienyno
kalendorius (I pusmetis), kas
savaitg pildytas planuoj amq
veiklq MS Office 365
kalendorius (II pusmetis).

. Savaites lai5kas kolegoms
(optimizuojant laiSkq kieki ir
srautus).

. Menesio, pusmedio veiklos
planai ir ataskaitos pildytos MS
Office 365,tat leido efektyviau
naudoti laiko i5teklius, planuoti
veiklas. Visi veiklos planavimo
dokumentai pasiekiami vienoje
platformoie.

. Kas por4 menesiq
reflektuoiama,kup

. Metq ir pusmedio pokalbiuose
su visais darbuotojais
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sekasi suplanuotos
veiklos, kokiq
rezultatq pasiekiama.

reflektuota apie procesq
tobulinim4. Metq pokalbiai
apibendrinti direkciniame
pasitarime.

. Parenglos kiekvieno menesio
veiklos ataskaitos, reflektuota,
kaip sekasi siekti strateginio
plano tikslq, uZdaviniq.

. Mokiniq paZangos stebdsenos

duomenys rinkti Excel
programa. Patikry duomenims
apibendrinti sukurtas
dokumentas MS Office 365.

. Pasiekimai aptarti metodinese
grupese, priimti sprendimai del
pasiekimu gerinimo.

. Rezultatai pristatomi
mokytojq
posedZiuose.
mokytojq kambary,
progimnazijos
interneto svetaindje,
mokiniams ir tdvams.

. [vairiq veiklq, pasiekimq
r ezriltatai pri statyti, aphrti
mokyojq posedZiuose,
metodiniq grupiq
susirinkimuose, ugdymo
komandq pasitarimuose.

. Apibendrinti r eztiltatai pristatyti
visuotiniuose tevq
susirinkimuose, klasiq ter,,q

susirinkimuose, mokiniq
taryboi e, interneto svetaineie.

. AtsiZvelgiant i
rezultatus
koreguojama tolesnd
veikla.

. I5ry5kejusiai tobulintinai sridiai

- ra5tingumo ugdymui -
tobulinti teikta parai5ka
proj ektui,,Vilniaus pokydio
mokyklos".

. Pradeta dalyvauti projekte,
suplanuoto s ra5tingumo
tobulinimo veiklos.

. Vidaus isivertinimo
rodikliai, susijg su
mokiniq ir mokytojq
veiklos planavimu,
pagereja bent 0,1.

. Vidaus isivertinimo
duomenimis, rodikliai,,Mano
vaikui yra svarbu mokytis",
,,Mokykloje mano vaikas yra
skatinamas bendradarb iauti" yr a
prie 5 auk5diausiq verdiq (buvo
3,4 2020 m., pakilo iki3,5 2021
m.).

. Praejusiais metais numaQrtas

tobulinti rodiklis,,Mokykloj e su

manimi aptariamos mokymosi
sdkmdso' (2020 m. buvo 2,7)
kilo iki 3,2 (2021m.), pokyis -
0,5.

UZduotys PrieZastys, rizikos
2.t

2.A
^r

iこ dalies dё l n et buvo
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2.2

3. Uiduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet fykdytos
ei buvo atlikta veiklos

veiklos uZd el buvo ir rezultatai4.

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3.1. Saugaus griZimo i
mokyklas modelio

igyvendinimas.

. Aktyvus ir atsakingas bendradarbiavimas su Vilniaus miesto
savivaldybes, Vilniaus visuomenes sveikatos biuro atsakingais
asmenimis, progimnazijos pradiniq klasiq mokiniq tevais
uZtikrino sklandq ir saugq griLim1 i mokykl4 pandemines
situacijos s4lygomis nuo 2021m. kovo 23 d.

. UZtikrintas progimnazijos 1-4 klasiq mokiniq ugdymas pagal
pradinio ugdymo program4 mi5riu budu nuo 2021 m. kovo 23 d.
(griZo i mokykl4 14 klasiq i5 16, dvi prisijunge po mokiniq
atostogrl).

3 .2. Dalyv avimas proj ekte

,,Geriausia mokykla ardiausiai
namqt'.

. Bendruomenes nariq itraukimas svarstant mokyklos
infrastruktDros vizij 4, bendrq idej q, poreikiq gryninimas.

. Techninir+ spec ifikacij q rengimas, svarstymas.
3.3. Dalyvavimas projekte
,,Vilniaus pokydio mokyklos'o

. I5gryninta ateinandiais metais tobulintina sritis - raStingumo
pasiekimq gerinimas.

. Teikta paraiSka miesto projektui.

. Sukufta ugdl,mo komanda, kuri kuruos projekto eig4 mokykloje.

. fsijungta i Vilniaus pokydiq mokyklq tinkl4.

. Pradetos projekto veiklos, mokomasi Continuous Improvement
metodikos.

3.4. Dalijamasis patirtimi su

kitq mokyklq vadovais,
mokyojais, mokyklq
komandomis.

. Vesti seminarai aktualia diferencijavimo ir individualizavimo
tema Saldininkq Jano Sniadeckio gimnazijos, Vilniaus miesto
Maironio progimnazijos mokytojams - dalijimasis asmenine ir
savos mokyklos patirtimi.

. Pasidalyta patirtimi su Vilniaus Gabijos progimnazijos komanda
pasidalytosios lyderystes tema (Vilniaus pokydio mokyklq
tinklo mokykla) - dalijimasis asmenine ir savos mokyklos
patirtimi.

. Bendradarbiauta su Vilniaus Vytauto DidZiojo gimnazijos
komanda siekiant sklandaus pro gimnazij os mokiniq adaptacij os

i stoj us i gimnazija- nauda pro gimnazij o s esamiems mokiniams,
tam tikry veiklq optimizavimas.

. Mentorystes programa: buvau mentord naujai i5rinktos
progimnazijos vadovds - abipusis dalijimasis vykstandiais
procesais mokyklose.

. [sitraukimas i VSPC veikl4 kuriant VILSVIETI: galimas
mokyklos veiklos isivertinimo apklausq optimizavimas.

. Vilniaus miesto vadolq asociacijos tarybos nard - atliekamos
sekretores pareigos dalijimasis mokyklq aktualijomis,
bendradarbiavimas leidLia dirbti bendram Svietimo gerinimui.

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos

uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rczuhatai irjЧ

rodikliai

4.1.

4.2



16

III SKYRIUS
PASIEKTu REZULTATv VYKDANT UZDUOTISISIVERTINIIⅦASIR

KOMIPETENCIJv TOBULINII〔 AS

5。 GebttimЧ  atlikti parei9ZbOs aprabyme nustatytas funkcijas vertinimas

IV SKY]Ⅱ US
PASIEKTv REZULTATv VYKDANT UZDUOTISISIVERTINIMASIR

KOMIPETENCIJv TOBULINIM:AS

rezulta uZduotis

kurias tobulinti

V SKYRIUS
KITv METv VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI

8. Kitq metq uZduotys -
(nustatomos ne maZiau 3 irne

6.

Vertinimo kriterijai PaZymimas atitinkamas
langelis:

1 - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;
4 -labai gerai

5.1 . informaciios ir situaciios valdymas atliekant funkciias 1□   2□   3□   4ぼ
5.2. IStekliu (ZmoeiSkqiu, laiko ir materialinirl) paskirstymas 1□   2i    3.区    4□

5.3. Lyderystes ir vadovavimo efektyvumas 1□   2□    3□   4〉゛

5.4.ZiniЧ,gebaimЧ  ir igudttiЧ panaudaimas,江liekant funkc」 as ir sickiant

rezultatЧ

1□   2□    3□    41ε

5.5. Bendras ivertinimas (paZymimas vidurkis) 1□   2□    3□   42“

UZduodiq lvykdymo apra5yrnas
PaZymimas atitinkamas

langelis

6.1. Visos uZduotys ilykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai X
6.2.ULdlotys i5 esmes ivykdytos arba viena neivykdyta pagal sutartus
vertinimo rodiklius Gerai E

6.3. fvykdytane maLiat kaip puse uZduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E
6.4. Puse ar daugiau uZduotys neir,ykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

7.1 lr

vietimo istaigos strukt[ros, procesq, i5tekliq valdymo (formuoti ir igyvendinti veiksming4
personalo politik4, uZtikrinandi4 ugdymo ir mokymosi kokybE, taikyti Siuolaikinius vadovavimo
7.2

metodus

Uiduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos
uiduotys ivykdytos)

8.1.Gcrinti

prog.1lnnazlJOS

InOkiniu

raStinguino

ugdymO(― Si)

pasiekilnus siekiant

Sukurta ir
sistemingai
taikoma mokiniq
raStingumo
pasiekimq
gerinimo sistema.

. Sukurta mokiniq ra5tingumo pasiekimq gerinimo
sistema iki2022 m. birZelio men.

. Efektyviai iSnaudojama klases vadovo valanda
ugdant mokinio mokejimo mokytis, ypad

ra5tingumo pasiekimq ugdymo, kompetencij 4.

7.
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individualios
kiekvieno
besimokandiojo
paZangos.

Mokiniai tampa
savarankiSkesni,
labiau isitraukg i
mokymosi proces4.
Tinkamas
griZtamasis rySys
mokiniams ir jq
tevams padeda
siekti individualios
paZangos ir gerinti
raStingumo
pasiekimus.

. Ugdoma mokejimo mokytis kompetencija:
lavinami planavimo ignd1iai, gebejimas i5skirti
mokymosi stiprybes ir tobulintinas sritis.

. Organizuojamos Svietimo pagalbos mokiniui
specialistq, karjeros ugdymo grupes konsultacijos
planuojant mokym4si, tobulinant ra5tingumo
gebejimus.

. {traukiami mokiniq tevai ugdant mokiniq
ra5tingumo gebejimus.

. Mokinir+ aktyvumas per pamokas, isitraukimas i
mokym4si auga bent 2 proc. per metus.

. Mokiniq akademiniai pasiekimai (ir ra5tingumo
pasiekimai) auga bent2 proc. per metus.

. Progimnazijoje r,ykdomq patikrq ir (arba) NMPP
rezttltatai auk5tesni bent 2 proc.

. Veiklos isivertinimo rodikliai, susijg su ugdymo
planavimu, pagereja bent 0,1.

8.2. Siekti

itraukiojo ugdymo
uZtikrinant mokinio
gerov9,
individualias
galimybes
atitinkandiq
mokymosi
pasiekimq ir
nuolatines jq
paZangos.

Ugdomos mokiniq
socialines
emocin6s
kompetencijos.
Tobulinamas
ugdymo
planavimas:
mokiniq poreikiq
paZinimas, pagalba
mokiniui, gabumq
ir talentq ugdymas,
ugdymo
organizavimas
atsiZvelgiant i
mokiniq stiprybes
ir bud4.
Dalyvaujama
mokymuose apie
diferencijavim4,
taikomi sutarti
metodai.
Mokiniai geriau
jaudiasi, labiau
savimi pasitiki,

" labiau nori eiti i
mokykl4, siekia
geresniq
bendravimo ir
bendradarbiavimo
ieudZiu.

. Socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST
programa inte gruoj ama i pro gimn azrlos veikl4:
organizuojamos bent 2 ,,SEU mokyklos" vadovo
veiklos, iniciafios.

. Informacija apie socialinio emocinio ugdymo
veiklas vie5inama ne rediau nei kart4 per menesi.

. Mokiniq tevai itraukiami i socialinio emocinio
ugdymo veiklas ne rediau nei 2 kartus per metus:
klasiq vadovams parengiama SEU medZiaga tevq
susirinkimam s iki 2022 m. spalio men.

. Kas menesi leidZiamas naujienlai5kis aktualiomis
SEU, itraukties temomis.

. Numatomos ir sukuriamos bent 5 poilsio,
nusiraminimo erdves emociniq sunkumq
patiriantiems vaikams (atskirta erdve, priemones,
pritaikya aplinka) iki2022 m. birZelio men.

. Nuosekliai diegiama Continuous Improvement
metodika progimnazijoje pritaikant jq savo
poreikiams, diskutuojant su visa mokytojq
bendruomene.

. Bendradarbiaujant su ugdymo komanda
sukuriamas pr o gimnazijos Vieno pus I api o planas .

. Kuruojamas kiekvienos klases Vieno puslapio
plano metams k[rimas ikt2022 m. gruodZio men.

. Organizuojami mokymai apie diferencijavim4 ir
individuali zavimq iki 2022 m. lapkridio mdn.

. Mokiniq pasitenkinimo mokykla rodiklis(iai),
remiantis progimnazijos vidaus isivertinimo
duomenimis, gereja bent 0,1.

8.3. Gerinti
progimnazijos
kolektyvo
mikroklimat4,
formuoti
bendradarbiaujan-

Buriama
besimokanti
bendruomend,
organizuojant
mokymosi,
paZintines veiklas.

. Kiekvienas mokytojas isipareigoja prisideti
siekiant progimnazijos vizijos, tikslq, tobulinant
progimnazijos vidaus fsivertinimo metu i5skirt4
metq tobulintin4 rodikli: kuruojamas mokytojq
Vieno puslapio plano metams kurimas iki2022m.
birZelio men.



di4 ir besimokandi4
komand4, stiprinti
mokytojq ir
mokiniq
bendradarbiavim4.

Aptariami
darbuotojq,
mokiniq poreikiai,
iSklausomi
llkesdiai - taip
tobulinami
organizacijos
veiklos ir
komunikavimo
procesai.

. Per metus bent 1 kart4 kiekvienas mokytojas
dalyvauja mokymuose, bent 80 proc. mokytojq su
kolegomis pasidalija praktinio i:in\+ taikymo
patirtimi (metodinese grupese (savo ir kitose).

. Taikoma individualiq pokalbiq su kiekvienu
darbuotoju sistema (2022 m. birZeli, gruodi) -
siekiama savo rezultatus gristi duomenimis.

. Optimizuojamas lai5kq darbuotojams kiekis
siundiamas savaites lai5kas.

. Sukuriama ir taikoma komunikacijos su mokiniais,
jq tevais sistema iki 2022 m. birZelio mdn.
bendradarbiaujant su progimnazijos savivaldos
institucijomis.

. Kas por4 menesiq reflekruojama, kaip sekasi
suplanuotos veiklos, kokiq rezultatt4pasiekiama, o
rczultatai pristatomi visiems bendruomenes
nariams.

. AtsiZvelgiant i rezultatus koreguojama tolesne
veikla, bendradarbiaujama su progimnazijos
savivaldos institucij omis.

. Atliekamas mikroklimato tyrimas. Gereja
bendravimo, komunikacijos, bendradarbiavimo
rodikliai bent 2 proc.

. Mokiniq ir mokytojq bendradarbiavimo rodiklis
gereia 5 proc.
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9. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali btiti neirykdytos (aplinkyb6s, kurios gali turOti
neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

suderinus su Svietimo vadovu

VI SKYRIUS
VERTINI】嘔O PAGRINDIMASIR SIULYlⅥ [AI

l0.lvertinimas, jo pagrindimas ir siUlymai: 彙急 L・ (漁潔れu資o、
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igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo /
darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)
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π面高雨
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(vardas ir pavarde)

10.1.zmogiskiaiね ktoriai(ncdattingumas,spccialis■ tikumas,kitos aplinkybё s)

10.2. Teises aktq kaita.
10.3. Nepakankamas finansavimas. Laiku nesuteikta finansines apskaitos pagalba.

1 0.4. UZsitgsusi pandemija.

(dtta)
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ん欠′a
(valstybines Svietimo istaigos savininko
teises ir pareigas igyvendinandios institucij os
(dalyviq susirinkimo) igalioto asmens pareigos;
savivaldybes Svietimo istaigos atveju - meras)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas
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(Svietimo istaigos vadovo pareigos)
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