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METŲ VEIKLOS ATASKAITA IR VERTINIMO IŠVADA

2019-01- Nr. ______
Marijampolė

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Strateginio plano tikslas.
Užtikrinti ugdymo kokybę gerinant mokymo(si) sąlygas, pasiekimus bei švietimo paslaugų
prieinamumą ir tęstinumą.
Veiklos plane numatyti tikslai 2018 m.:
1. Ugdymo ir ugdymosi tobulinimas orientuojantis į mokymosi patirtis, ugdymo mokyklos
gyvenimui bei vertinimą ugdant.
2. Patrauklios gimnazijos formavimas, tobulinant gimnazijos ugdymo aplinkas ir telkiant
bendruomenę bendrai veiklai.
Įgyvendinant strateginio plano ir veiklos plano tikslus, numatėme uždavinius:
1. Mokymosi tobulinimas;
2. Ugdymo mokyklos gyvenimu užtikrinimas;
3. Vertinimo ugdant tobulinimas.
Mokytojai organizavo atviras pamokas, dalijosi patirtimi. 75 pamokos vyko įvairiose
neformaliose aplinkose: baseine, S. Nėries, V. Mykolaičio-Putino, J. Basanavičiaus, A. Matučio
muziejuose-sodybose, Igliaukos kaimo bibliotekoje, Šv. Kazimiero bažnyčioje, pašte, Metelių
regioniniame parke ir t.t.
Atsižvelgiant į Nacionalinio NMPP, PUPP rezultatus, mokinių poreikius, skirtos trumpalaikės
dalykų konsultacijos, moduliai, parengtos neformaliojo švietimo programos, stebima individuali
mokinio pasiekimų pažanga. Informacija aptariama su tėvais, gimnazijos metodinės grupėse,
mokytojų taryboje, Vaiko gerovės komisijoje.
Sėkmingai vykdytas patyčių prevencijos OLWEUS programos kokybės užtikrinimas. Trečią
kartą gimnazijai suteiktas OLWEUS mokyklos vardas, 35,8 proc. sumažėjo patyčių atvejų.

II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Rezultatų vertinimo
rodikliai (kuriais
Metų užduotys
vadovaujantis
Siektini rezultatai
(toliau – užduotys)
vertinama, ar
nustatytos užduotys
įvykdytos)
1.1. Pasiruošti pereiti Įgyvendintas
1. Supažindinti
prie etatinio
etatinio mokytojų
mokytojai 2018 m. III
mokytojų darbo
darbo apmokėjimo ketv. su etatinio
apmokėjimo
modelis.
mokytojų darbo
modelio.
apmokėjimo modeliu.

Pasiekti rezultatai ir jų
rodikliai
 2018-09-01
įgyvendintas etatinio
mokytojų darbo
apmokėjimo modelis.
 Papildytos 36

2.2. Atnaujinti,
suremontuoti
gimnazijos pastatą,
kitas erdves.

2.3. Matematinio
ugdymo kokybės ir
mokinių pasiekimų
gerinimas.

Atnaujintas
mokyklos pastatas.
Įgyvendintos
Lietuvos higienos
normos HN
21:2017 „Mokykla,
vykdanti bendrojo
ugdymo
programas.
Bendrieji sveikatos
saugos
reikalavimai“
nuostatos.
Kryptingai
tobulinta mokytojų
kvalifikacija, įgytos
žinios ir patirtys
perteiktos
kolegoms.
Vedant
matematikos
pamokas
panaudojamos
inovatyvios erdvės,
atnaujintas
matematikos
dalyko turinys.
Matematikos
mokymas taps
mokiniams
patrauklesnis.

2. Papildytos
mokytojų darbo
sutartys.
3. Papildyti mokytojų
pareigybių aprašai.
4. Visi mokytojai
pasirašytinai
supažindinti su
atnaujintais ir
papildytais vietiniais
teisės aktais.

mokytojų darbo sutartys.
 Parengti 28 nauji
mokytojų pareigybių
aprašai.
 Parengta
darbuotojų tarifikacija
2018-2019 metams.
 Visi mokytojai
pasirašytinai supažindinti
su atnaujintais ir
papildytais vietiniais teisės
aktais.
 Įvykdyta 100 proc.

1. Atlikta pastato
renovacija.
2. 2018 m. III-IV ketv.
įrengtas 1 naujas
sanitarinis mazgas.
Suremontuoti 1-o
aukšto mokinių
tualetai.

 2018-11-05
pradėta pastato renovacija.
Planuojam baigti iki 2019
m. kovo 31 d.
 Iki 2018 m.
rugsėjo 1 d. suremontuoti
pirmo aukšto mokinių
tualetai.
 Įrengtas 1 naujas
sanitarinis mazgas
mokiniams.
 Įvykdyta 100 proc.

1. Išmaniosios klasės
įrengimas ir efektyvus
naudojimas (ESFA
finansuojamo projekto
įgyvendinimas).
2. 2018 m. III-IV ketv.
8 mokytojai tobulino
kvalifikaciją dėl
matematikos
pasiekimų gerinimo
5-8 klasėse.
3. Pasidalins įgytomis
žiniomis su
pedagogais
organizuojant 3-4
metodines dienas.
4. 10-ies matematikos
pamokų stebėsena.

 Iki 2018 m.
rugsėjo 1 d. įrengta
išmanioji klasė (20 darbo
vietų mokiniams) su
integruota Mozabook
edukacine platforma.
 Iki 2018 m.
lapkričio 1 d. vyko 12
pedagogų mokymai:
„Matematikos pamoka
išmaniojoje klasėje“ (12
val.) ir „Ateities pamoka –
inovatyvu, įdomu, išmanu:
Mozabook programa
šiuolaikiškai“ (12 val.).
 Mokytojai vedė
13 atvirų pamokų.
 Įvykdyta 100 proc.

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
2.1.
2.2.

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)
Užduotys / veiklos
Poveikis švietimo įstaigos veiklai
3.1. Atnaujintos ir naujai įrengtos pastato vidaus ir
Pagerėjo turto apsauga, mokinių
išorės vaizdo stebėjimo kameros, 10 vnt.
saugumas, sumažėjo 35,8 proc. patyčių
atvejų.
3.2. Suremontuotos 1-o aukšto koridoriaus grindys. Įgyvendintos Lietuvos higienos normos
HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo
3.3. Suremontuoti mokytojų tualetai.
ugdymo programas. Bendrieji sveikatos
3.4. Suremontuotas matematikos kabinetas.
saugos reikalavimai“ nuostatos.
4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Pasiekti rezultatai ir
Užduotys
Siektini rezultatai
vertinama, ar nustatytos
jų rodikliai
užduotys įvykdytos)
4.1.
4.2.

III SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas
5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo
rodiklius
5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo
rodiklius
5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Pažymimas atitinkamas
langelis
Labai gerai ☐
Gerai ☐
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
6.1. IKT kompetencijos
6.2.
Direktorė

_____________

Janina Alesienė

