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(Svietimo istaigos pavadinimas)

VIRGINIJA EMILIJA NAVICKIENE
(Svietimo istaigos vadovo vardas ir pavarde)

2019 METV VETKLOS ATASKAITA

zo.t.o.:.e1.:.t s..... Nr.f.A.$.9 - 4e\ |eo (3.l{.40 -frDa+)
(data)

Vilnius
(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

2019 m. - pirmi naujai sukurto strateginio plano igyvendinimo metai. Kadangi plano k[rime
dalyvavo visa gimnazijos bendruomene (visi mokytojai,22 mokiniai, l6 tevq ir socialiniq partneriq)
nebuvo sudetinga igyvendinti keliamus tikslus ir uZdavinius. Dar vienas faktorius - gimnazijos
iSores vertinimas - buvo gimnazijai didelis iSS[kis, tadiau vertinimo rezultatai parod6, jog einame
teisingu keliu. Daugelis aspektq ivertinti aukidiausiu ivertinimu - 4: Asmenybes branda (1.1. - 4

lygis). Gimnazijos vizijos bendrumas (4.1.1.,- 3lygis, i5skirtas aspektas - 4lygis). Aplinktl
bendrak0ra (3.1.3. - 4 lygis). Edukacines i5vykos (3.2.1. - 4lygis). Gimnazijos tinklaveika(4.2.3.
- 4 lygis). Kaip stipriosios puses ivardintos.: Gimnazijos pasiekimq ir paZangos rezultatyvumas
(1.2.2. - 3 lygis). Pagalba mokiniui (2.1.3. - 3 lygis). Mokymosi lukesdiai ir mokiniq skatinimas
(2.2.1. - 3lygis). Ugdymas mokyklos gyvenimu (2.3.2. - 3lygis). Optimalus i5tekliq paskirstymas
(4.1.1. - 3 lygis).

Demesireiketq atkreipti i :

1 .Mokinio pasiekimq ir paZangos pastovumas (1.2.1. - 2 lygis).
2. Mokymo(si) diferencijavimas, individualizavimas ir suasmeninimas (2.2.2. - 2 lygis).
3.PaLangq skatinantis griZtamasis rySys (2.4. l. - 2 lygis).
Siems klausimams Siais metais planuoju skirti didesni demes!.

Siekiant ugdymo kokybes kiekvienam uZtikrinim4, ugdant savivokq, dalykiniq kompetencijq bei
asmeninds paZangos siekianti mokini, mokytojai kele kvalifikacij4 individualiai ir visas kolektyvas
kartu. Mokemes seminare ,,Siuolaikine pamoka" (dalykiniq kompetencijq formulavimas pamokos
uZdavinyje), IT mokl.tojai dalinosi patirtimi ir galimybemis seminare ,,Naujqjq technolog,jrl,
mobiliqjq programeliq naudojimas pamokoje, ypatingai isivertinimui", metodinese grupese
akcentavome, kaip ugdyti adekvatq, realq mokinio pasitikejimq savimi. Klasiq aukletojai savo
veiklose organizavo klasiq valanddles, kviesdami lektorius tema ,o Pasitikejimo savimi svarba
asmenybds brandai". Visq klasiq mokiniai kartu su klasiq aukletojais, tdvais pilde saviugdos
knygeles, kele akademinius ir asmenybes ugdymosi tikslius. Savianalizei lkl. mokiniams pade.io
diagnostiniai testai, saviugdos knygeles, ivairiq bfrdq bei formU refleksija, mokinio mokymosi
stiliaus nustatymas. Mokiniai pagal poreiki galejo lankyti ivairiq dalykq konsultacijas, siekti
asmenines paZangos, signaliniq pusmediq metu dalykq mokytojai raSe el, dienyne komentarus
mokiniams ir jq tevams apie pasiekimus ir tobulintinas sritis. Mokslo metq pabaigoje visq I ir 2
klasiq mokiniai, tevai turejo asmeninius pokalbius apie pasiekt4 paZangq su kl. aukletoiais,
administracijos darbuotojais ar pagalbos vaikui specialistais. Mokant mokinius planuoti laikq,
atliekant ilgalaikes uZduotis, buvo suskirstyi 3 aiSkls etapai atliekant tiriamuosius kDrybinius
darbus, vykdyti mokymai mokiniams laiko planavimo klausimais. Mokiniai, kurie turejo didesniq
paZangumo ir lankomumo sunkumq, buvo palaikomi Vaiko gerovds komisijos, bendradarbiaujama
su tdvais, pagalbos mokiniui specialistais ( tokiq mokiniq buvo 44, posedZiq vyko l8). Aktyviau
buvo dirbama buvo pakviesta kuri pristate tarptauti



projekt4, skirt4 iStirti mokiniq profesinius polinkius, mokiniai iv. formomis supaZindinti su

profesijomis. Vykdomas ERASMUS+ projektas ,,sekmingesnis karjeros planavimas". I klases

valandeles buvo kviediami ivairiq profesijq tevai, mokiniai lankesi ivairiose profesinese mokyklose,

buvo bendradarbiaujama su VGTU. I ir 2 klasiq mokiniq pasiekimai aptarti individualiuose
pokalbiuose, iSry5kintos problemos, ieskota pagalbos bUdq. Buvo siekiama aktyviau dirbti su tevais,

sukurta darbo grupe Siuo klausimu.. Si grupe dar rekomendacijq nepateike, tikimes itraukiandiq
idejq 2020 m.
4-oje klaseje mokesi 158 mokiniai ir 157 gavo bendrojo vidurinio iSsilavinimo atestatus.

Antrasis tikslas buvo puoseleti saugi4, dami4 ugdymosi aplinkq ir geranoriSkus, bendruomeninius

santykius, skatinandius asmenybOs saviraiSk4. Didelis demesys gimnazijoje skirtas patydiq

prevencijai ir intervencijai, gimnazrjoje veike VGK patydiq prevencijos ir intervencijos grupe, kuri
dirbo mokiniq pagarbaus sugyvenimo srityje. l-Z kl. teatro mokytoja pravede forumteatro

uZsiemimus, susijusius su santykiq problemq sprendimu. Taip pat mokyojai buvo supaZindinti su

saviZudybiq prevencijos atvejo vadybos tvarkos apra5u. Mokyklos bendruomene, kaip ir kasmet,

prisijunge prie veiksmo savaites ,,S4moningumo didinimo mdnuo prie5 patydias". Psichologiniq
problemq tarp mokiniq daugeja, savgs Zalojimo atvejai taip pat daZnesni, todel mokytojai yra budrhs

bendraudami su mokiniais ir daLniau bendradarbiauja su pagalbos mokiniui specialistais.

Apibendrinant galima teigti, jog strateginio plano ir metinio veiklos plano fgyvendinimas 2019 m.

vyko sekmingai.
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II.SKYRIUS
METU VEIKLOS UZOUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pa diniai pra6iusiu metu veiklos rezu tata

Metq uZduotys
(toliau * uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovauj anti s vertinama,
ar nustatl,tos uZduotys

ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir iq
rodikliai

LStiprinti mokiniq
pilietiSkum4,
nagrinejant Vilniaus
istorini kulturini
paveld4.

l.Sustiprejgs-
mokiniq
pilietiSkumas,
iSsamesnes Zinios
apie Vilniq, jo
istorij4 ir kult[r4.

l.lvykdytas integruotas
daugiadienis projektas

,,Epochq ratu. PaZinkime
Vilniq", kuriame
dalyvauja visi I-lll klasiq
mokiniai, visi mokyojai.

l.fvykdytas integruotas
3 dienq projektas

,,Epochq ratu.
PaZinkime Vilniq".
Dalyvavo 450 mokiniq
ir visi mokytojai. Visas
dienas mokiniai dirbo
skirtingose darbo
grupese, turedami
individualias ir grupines
uZduotis, jas pristate ir
visi buvo ivertinti
paZymiais.
2.Pravesta kultUrine
paZintine diena

,,PaZinkime Vilniq",
kurios metu visi I -3

klasiq mokiniai lanke
miesto istorinius
objektus, atliko



paZintines uZduotis,
klausimyn4,

fotografavosi ir siunte
nuotraukas
organizacinei grupei,
kuri visas nuotraukas
talpino interaktyviame
Zemelapyje
(www.vug.lt).

l. Pravestos Vilniaus
pagarsinimo dienai
skirtos istorijos
pamokos visose I-lV
klasese.

1. Prie5 Velines
gimnazijos mokiniai
tvarko dailininko
Rusecko, fotografo
Fliuri ir kitq Zymiq
vilniediq kapus
Bernardinq kapinese.

2.Mokyklos 75-dio
proga pravestos
pamokos mokiniams
apie mokyklos istorij4.

3.Pravestas renginys
visiems mokiniams
Mokyklos 75-dio proga.

4. Mokyklos 75 m.
jubiliejaus proga buvo

ikurtas Alumnq klubas,

renginyje dalyvavo apie
200 buvusiq mokiniq.

5.Pokalbiq su mokiniais
metu i5rySkejo, jog
sustiprejo mokiniq
pilietiSkumas,
iSsamesnes Zinios apie
Vilniq, jo istorij4 ir
kultur4, sustiprejo
tapatumo jausmas

UZupiui, mokyklai bei
Vilniui.

pamokas, skirtos Vilniaus
pagarsinimo dienai I-lV
klasese.

l.Tvarkomos garsiq
vilniediq kapavietes
Bernardinq kapinese.

2.Sustiprejgs
tapatumo jausmas

mokyklai, UZupiui
bei Vilniui



2.Tobulinti ugdym4
karjerai ir siekti
veiksmingesnio
karjeros planavimo.

LSukurti ugdymo
karjerai sistem4,

l.Parengta ir nuosekliai
vykdoma ugdymo karjerai
sistema.

L Parengta ir patvirtinta
ugdymo karjerai
sistema. fsak.Nr.245

2.Pasiekti, kad butq
patenkinti
daugumos mokiniq
karjeros planavimo
poreikiai.

LDauguma mokiniq geba

ivertinti savo stipri4sias ir
tobulintinas savybes, moka
nustatyti galimybes ir
ivertinti gresmes, kelia
karjeros tikslus, numato
Zingsnius jiems pasiekti,
Zino, kur ir kaip susirasti
informacij4 karjerai
planuoti.

LMetiniq pokalbiq
metu i5ry5kejo, jog
dauguma (8s%)
mokiniq geba ivertinti
savo stipri4sias ir
tobulintinas savybes,
moka nustatyti
galimybes ir ivertinti
gresmes, kelia karjeros
tikslus, numato
Zingsnius jiems
pasiekti, Zino, kur ir
kaip susirasti
informacij4 karjerai
planuoti.

3.ftraukti mokinius

i ta.ptautini
projekt4
EMSMUS+
,,Sekmingesnis
karjeros
planavimas".

i.lrtokiniui susipazins su
Europos mokyklq karjeros
planavimo gerqa patirtimi.

l.Projekte
dalyvauj antys mokiniai
susipaZino su 5 Europos
Saliq gerqja patirtimi
karjeros ugdymo ir
planavimo klausimais.

4.Skatinti mokiniq
patirtiniugdym4
iSbandant sav_e

projekte ,,Sok i
tevq klumpes".

1. II klasiq mokiniai
isijungs i projekt4 ,,Sok i
tevq klumpes".

2.Sekmes pamokos IV
klasiq mokiniams.

LVisq klasiq mokiniai

isijunge i projekt4 ,,Sok
i tevq klumpes".

2.Pravestos po 4
sekmes pamokas visq
IV -tq klasiq
mokiniams. Jose
dalyvavo sekmg
profesineje veikloje
patyrg Zmonds.

3.Stiprinti mokiniq
savivald4.

l.Sudaryti geresnes

s4lygas mokiniq
savivaldos
veikloms pletotis.

l.Atnaujinti gimnazijos
mokiniq savivaldos
nuostatai, mokiniq
prezidento rinkimq tvarka.

l.Atnaujinta mokiniq
savivaldos veiklos
tvarka. Dir. fsak. Y-245

2.Atnaujinta Gimnazijos
tarybos nariq (mokiniq)
rinkimo tvarka.

l.Atnaujinta
Gimnazijos tarybos
nariq (mokiniq) rinkimo
tvarka. lsak. Nr. Y - 245

3.Modernizuotos mokiniu l.Atnaujintos mokiniq



2.Inicijuoti
aktyviuosius
mokiniq
susirinkimus.

prezidentlros patal pos. prezidentfiros patalpos,
nupirkti nauji baldai.

l.Mokiniai
dalyvauja
veiklose ir
procese.

iq

aktyviau
gimnazijos
tobulinimo

l.Pravesti mokiniq
aktyvieji susirinkimai,
kuriq metu mokiniai
kele mokyklos
problemas: sedmaiSiq

isigijimas,
prezidentlros
atnaujinimas,
plastikiniq stikliniq
naudojimas,
atsiskaitymo kortelemis
valgykloje ir cukraus
naudojimo problema,
teniso ir futbolo stalq

isigijimas.
Visi keliami klausimai
buvo iSsprgsti ir rugsejo
ld. apie tai paskelbta
mokiniams.

2. UZduotys, neivykdytos ar ivykdytos i5 dalies d6l numatytu rizikq (iei tokiq buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3. Uiduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ei buvo atlikta papildomu, svariu istaigos veiklos rezu Iatams

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3.1. Renovuotas chemijos kabinetas ir irengta nauja
chemijos laboratorija.

Sudarytos geresnds sqlygos
laboratoriniams darbams vykdyti
gimnaziios mokiniams

3.2. Renovuotas technoloeiiu kabinetas. Pagereio mokiniu darbo salysos
3.3. {kurtas mokyklos Alumnq klubas. Stiprinamas tapatumo jausmas

mokyklai, ugdymas karierai
3.4. Gimnazija laimejo ir vykdo veiklas 5

tarptautiniuose proj ektuo se ERASMUS+
Pagerejo anglq kalbos ir IT Zinios,
integruotai studijuojamos temos:
aplinkosauga, migracija, tolerancija ir
kt.

3.5. Parengti ir patvirtinti nauji gimnazijos nuostatai
Vilniaus miesto savivaldybes tarybos
2019 m. gruodZio l8 d.

sprendimu Nr. 1-353

lvestas aiSkumas ivairiais klausimais
bendruomenei

t



veiklos ulduo ir rezultatai

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATV VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

6.1. Darbo su dokumentais ko

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (paraSas) (vardas ir pavarde)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. fvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai: D tP-El7rOE)-* fqq
24 tattt L

6tnil42<).a7 FIW@

(data)

? renTamt A+i
(mokykloje - mokyklos tarybos

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigo;el-
savivaldos institucijos igaliotas asmuo

vv\P-/a P*Oq v$:&q
l"arAar ir pa"'urAe1 ^ (d.tr)

fuu-ol-7o

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivvkd

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

5. Pas rezulta kdant uiduotis rtinimas

UZduodiq ivykdymo apraSymas
PaZymimas at

langel
tinkamas
S

5.l. UZduotys jvykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutarJus vertinimo rodiklius Labai gera il

5.2. UZduotys i5 esmes jvykdytos pagal sutartus,vqhinimo rodiklius Cera n
5.3. lvykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E
5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

6.2.

/ darbuotojq atstovavimq igyvendinantis asmuo)

)t-o



8. fvertinimas, jo

Rhr Bat{ir.!nlcnA

@sir
pareigas igyvendinandios institucij os
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

Galutinis

&,ao*

(vardas ir pavarde)

IV SKYRIUS
UZDUOTYS, REZULTATAI IR RoDI KI,IAI

(data)

metq veiklos ataskaitos ivertinim u, 'f '

KITU METU VEIKLOS

9. Kitq metq uZduotys

iau krrustatomos ne maZiau kai rnq uZdlau

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikl iai
(kuriais vadovau.iantis

vertinama, ar nustatytos

uZduotys ivykdytos)
9.1. Tobulinti

personalizuot4 ugdym4,

mokant kelti pamokos ir
tolesnio mokymosi tikslus.

l.Mokiniai gebes kelti
pamokos ir tolimesnio
mokymosi uZdavinius.

2.Mokytojai gebes

vadovauti mokiniq
personalizuotam

ugdymui.

3. fgyvendinamas
kolegialaus griZtamojo

rySio modelis,,Dirbandiq
toje padioje klaseje

mokytojq konsiliumas"

l. Daugumos mokytojq
pagereja ugdymo

kompetencijos, kurios padidins

mokiniq asmening palang (1-

2%).

2.Remiantis diagnostiniq testq

rezultatais metq pabaigoj e

stebesime mokiniq paLangq (l-
2%).

3. {gyvendinamas kolegialaus

griZtamojo ry5io modelis

,,Dirbandiq toje padioje klaseje

mokytojq konsiliumas"
probleminese klasese.

4. Organrzuota mokiniq
konsultantq pagalba

a.'

5



silpnesniems mokiniams i5
lietuviq kalbos ir matematikos
pilotinese klasese, Pageres

mokymosi rezultatai.

9.2. Ugdyti suvoktos

atsakomybes ir pagarbaus

elgesio kultur4.

1. Susitarta klasese ir
mokykloje del vertybiniq
nuostatq, kurios padeda

siekti geresniq mokymosi
rezultatq.

2.Mokiniai gebes

parodyti savo

atsakomylg ir pagarb4

atlikdami socialing
.t

pilieting vdikl4 ir
.. 1.

savanorlavlm4.

3. Mokiniq emocinio
saugumo tyrimo
rezultatai bus geresni nei

ankstesniqjq metq.

l. Visose klasese mokiniai
aptars Tolerancijos kodeks4,

Teisiq chartij4, elgesio

taisykles, sumaZes patydiq,

geres mokymosi motyvacija.
Visi mokiniai susipaZins su

dokumentais, 95oh mokiniq jq
laikysis.

2.Mokiniai aktyviuosiuose

susirinkimuose kels problemas

ir jos bus sprendZiamos.

3.Visi l-2 klasiq mokiniai
atliks socialing pilietinE veikl4,
savanoriaus visose pasi[lytose

savanorystds vietose.

4.Or ganizuotas nominacij q,,Po
angelo sparnu" skyrimas

mokiniams uL maZus gerus

darbus bendruomeneje.

5. l-2 % pagerejgs mokiniq
emocinis saugumas, geriau

adaptuosis 1 kl. mokiniai.

9.3. Tobulinti integruot4
ugdym4

l.Pageres mokytojq
kompetencij os integruoto

mokymo klausimais. Bus
pletoj4mos mokiniq
kompetencijos.

2.Aktyviai
bendradarbiaujant su

l. Visose metodinese grupese

aptartos integravimo problemos

ir galimybes, sudary.tas

integruotq parnokq planas,

Mokytojai ves integruotas
pamokas, kurios pletos kokiniq
kompetencijas, ugdys visumini
pasaulio paZinimq.



VGTU mokiniams

atsivers platesnes

galimybes mokytis kitose

aplinkose.

2. 20% mokiniq gales mokytis

VGTU laboratorijose.

3. 2020 m. ivykqs integruotas

daugiadienis projektas,,Epochq

ratu'o sudarys s4lygas visiems

1-3 klasiq mokiniams nagrineti

temas integruotai.

4.Sekmingai igyvendinami 4

tarptautiniai projektai

ERAZMUS+

l.I5leista knyga ,,Gyvenimas -
mozaika, mozaika *. akmeneliq

sutartine" ( 1300 egz.). Su

mokyklos istorija

supaZindinami visi I klasiq

mokiniai.

2.Bendri renginiai su

Bernardinq balny(ia, dienos

centru ,,Sviesa", LJZupio

bendruomene.

3.Projektas su UZupio

menininkais, itraukiantis 60 %
I klasiq mokinir4, sustiprins

tapatum4 UZupiui.

4.Daugiadienis projektas

,,Epochq ratu. UNESCO

saugomi objektai Lietuvoje"

itrauks visus 1-3 klasiq

mokinius ir stiprins patriotinius
jausmus Lietuvai.

9.4. Ugdyti tapatumo jausmE

mokyklai, UZupiui, Vilniui,
Lietuvai

1. Parengti medZiagE apie

gimnazijE ui. 10 metq

laikotarpi ir i5leisti

treilqq * knyg4 apie

mokykloq'istorij4.
l

.i

2.Aktyvus

bendradarbiavimas su

VISAIS socialiniais

partneriais, ypad Menq

inkubatoriumi.

3. Vykdomi projektai su

UZupio menininkais,

.,"Epochq ratu'o stiprins

mokiniq patriotinius
jausmus.

10. Rizika, kuriai esant nustafytos uZduotys gali biiti neivykdytos (aplinkybds, kurios gali
tur6ti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)
(pildoma suderinus su Svietimo istaigos vidovu)

10.1. Gali neuZtekti le5q knygos leidybai.

10,2,

9.5.



#"3Y,*
(Svietirno jstaigos savininko teises ir
pareigas jgyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

(Svietirno istaigos vadovo pareigos
- /1. €f'/d-tr',,,',,,q'

t (vardas ir pavarde)
doep-urr

(vardas ir pavarde)
&4:?*rl

(data)

(data)

.. t

'i

1 0.3.


