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I SKYRIUS 

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 
 

Metinės užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1.    

1.2.    

 

2. Einamųjų 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) 

2.1. Telkti, vienyti gimnazijos 

bendruomenės narius (mokytojus, 

specialistus, tėvus, mokinius) 

gimnazijos pažangos pokyčiams, 

jos išskirtinumui, prestižui. 

Sukurti bendruomenės narių 

aktyvaus dalyvavimo 

gimnazijos pažangos, jos 

įvaizdžio gerinimo veikloje 

modelį. 

Gimnazijos taryba, Mokytojų metodinė 

taryba, Mokytojųb taryba, Mokinių 

parlamentas, Gimnazijos Tėvų komitetas 

kartu su gimnazijos specialistais ir 

vadovais organizuos vieną – du bendrus 

pasitaimus dėl siektino rezultato 

įgyvendinimo.   

Modelio kūrime dalyvaus apie 80 – 90 

proc. pedagoginių darbuotojų, 60 – 70 

proc. Mokinių parlamento narių, 40 – 50 

proc. Tėvų komiteto narių. 

2.2.Gerinti mokinių mokymosi 

pasiekimus, ugdymo(si) kokybę, 

individualią mokinio pažangą 

emociškai saugioje aplinkoje. 

Kurti mokinių mokymo(si) 

pasiekimų, kokybės, 

individualios pažangos, 

stebėsenos ir įsivertinimo 

sistemą. 

Sukurti saugų psichologinį  

- emocinį mikroklimatą 

kiekvienoje klasėje ir 

gimnazijos bendruomenėje. 

Kiekvienoje klasėje bus organizuoti 1 – 

2 bendri tėvų, mokinių, klasėje dirbančių 

mokytojų, specialistų bei gimnazijos 

vadovų susirinkimai – pasitarimai, 

mokymosi pasiekimų pažangos, 

ugdymo(si) kokybės, emocinės aplinkos 

gerinimo klausimais. 

Bus vykdomos patyčių prevencijos, 

smurto prieš vaikus programos, 



tolerancijos dienos, projektai ir kt. 

renginiai. 

2.3. Aprūpinti ugdymo(si) procesą 

šiuolaikinėmis mokymo 

priemonėmis praktiniams – 

laboratoriniams darbams, naudoti 

informacines technologijas. 

Diegti IKT, naudojant 

mokymo priemones 

laboratoriniams – 

praktiniams darbams gerės 

ugdymo(si) kokybė. 

Įsigytos papildomos priemonės fizikos, 

chemijos, biologijos, geografijos 

laboratoriniams – praktikos darbams. 

Pagal poreikį ir turimas lėšas mokomieji 

kabinetai bus aprūpinti kompiuteriais su 

internetiniu ryšiu individualiam mokinių  

mokymuisi (2 – 4 kompiuteriai). 

2.4.Gauti leidimą-higienos pasą, 

užtikrinti sveikas, saugias 

ugdymo(si) ir darbo sąlygas. 

Gimnazija įgis teisinį 

dokumentą veiklai sveikoje, 

saugioje aplinkoje. 

Gautas leidimas-higienos pasas. Kaip 

pagerėjo ugdymo(si) bei darbo sąlygos? 

2.5.   

 

3. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 

neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti) 

(pildoma kartu suderinus su valstybinės ir savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) 

(toliau – švietimo įstaiga) vadovo pavaduotoju ugdymui, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėju) 
 

3.1.Leidimui-higienos pasui gauti gali trūkti lėšų nustatytų trūkumų pašalinimui, ypač dėl grindų dangos būklės 

klasėse. 

3.2. 

3.3. 

 

II SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMAS 

 

4. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis vertinimas 
 

Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas langelis 

4.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

4.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

4.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

4.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

5. Pasiūlymai, kurios kompetencijos turėtų būti tobulinamos 

(nurodoma, kokie ar kurios srities mokymai siūlomi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


