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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGWENDINIMAS
Taurages r. Zygaidit4. girrmazrj

strateginiu veiklos plTY..Gimnazijos veiklos prioritetai 2015-2020 metais: ugdymo kokybes
gerinimas; pagalbos mokiniams efektyvinimur; gi*o*ijos kultiiros pletojimas.

fgyvendinant gimnazijos 2019 metq veiklos planq, daug demesio buvo skiriama teigiamos
mokymosi motyvacijos skatinimui, motyvuojandio, idomaus ir patrauklaus ugdymo pio.rro
sukurimui. Mokiniams teikta savalaike speciaiistq pagalba, sudarytos s4lygos ivairiq motomqjq
dalykq konsultacijq metu uzpildyti mokymosi rprugur arba gilinti t*imusYiiias.
, ! 2019 metr+ lygardiagimnazijos isrik.ltiu"iiclos plano uZdaviniai:
l. Zygaiiiq gimnazijos 2019 metq strateginis tilcslas - girinti ugdymo kolcybg.
1.1. Stebiti mokiniq ugdymo(si) pasiekimus ir taikyiinq priemonirl efedyvinimq.

Mokytojq taryboje mokiniq mokymosi rezuLiatai uptutti pasitaigus"pusmediui ir mokslo
metams (2019-01-31, protokolas Nr.7; 2019-05-21, protokolas Nr.l t; ZOig-Oe-05, protokolas
Nr.12; 2019-06'19, protokolas Nr.13). Mokytojq tarybos posedZiuose palyginti visq mi<iniq tnjrl
metq mokslumo vidurkiu, analizuoti valstybiniq brandos egzaminq, tnokyttiniq brandos egzamiill,
pagrindinio ugdymo pasiekimq rczultatai (2019-10-02, protokolas Nr.3y, nacionaliniq-mokiniq
pasiekimq rczukatai (2 0 1 9-0 8 -3 0, protokolas Nr. I ).

Molgrtojai ir klasiq vadovai stebejo mokiniq individualiq pa1angq, j4 fiksavo mokiniq
pasiekimq aplankuose. Lyginat 2017-2018 m.m. ir 2018-2019 -.-. itdiula"ufiA p&angqpadare
29 proc- mokiniq, bendr4 klases p&angqpadare lG klase. 2019 metq klasiq paZangumoioainUi,
1-4 kl. visi mokiniaipai.angns, 5-8 klasese mokiniq paiangumas 99 proc., td-+C klur.r. paianga
sieke 100 proc. Nacionaliniuose mokiniq pasiekimq patikrinimuose (totau-NMpp) dalyvivo 2,-4,
6 klasiq mokiniai. 8 klasiq mokiniai atliko bandomqji elektronini NMpp.

Gimnazijoje atliktas tyrimas del savalaikes pagalbos mokiniams teikimo, kuris aptartas
Mokytojq taryboje (2019^03-20, protokolas Nr.9). Klasiq vadovq metodineje grupeje skaitytas
prane5imas ,,Tdvq pagalba vaikui siekiant geresnig mokymosi rezultatq'' (2019-05-08, protokolas
Nr.5). Mokytojq taryboje priimti bendri susitarimai del ra5tingumo gerinimo gimnazijoje,
auk5tesniqjq mqstymo gebejimq ugdymo (2019-03-30, protokolas Nr.1), praktines patyrimines
veiSlos vykdymo (2019-06-19, protokolas Nr. 1 3).
2. Zygaiiiq gimnazijos strateginis tilcslas - pagalbos mokiniams efektyvinimas.
2.1. Teikti kokybi5k4 ir savalaikg pagalb4 mokiniams pamokose ir neformaliojo vaikq
Svietimo uisidmimuose.

Gimnazijoje ugdymo turinys diferencijuojamas ir individualizuojamas taikomas
atsiZvelgiant i mokiniq amZiaus tarpsnius, trnimq patirti, poreikius, gebejimq lygi, stebima mokinio
individuali paiarrya ir pasiekimai. Mokytoiai pamokose diferenciiavo. intesravo usdvmo turini.



taike aktyvius mokymo metod

g:3ff:1t::^:llf'gllT"YZsi6mimus vede.kitose erdvese lisvaziuojamo;io;;u-"kos, pamokosZvqaiulu miestelyj e, Ly gaidi4 uDC, Zvg"rulq r;t'"" ft"rH;ffi;'1]ffi '61ilffi J-";lffiJ#:mazojoje gimnazijos 
llboratonjoje;. uofunio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbaiteikti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo p-togru*ore skirtos konsultacil os (22)bei suteiktamokiniams galimybe ruosti pamokas gimnazijoje. Si.n*t g...*i.+ ;ui..util.or rezultatq 6-g

klasiq mokiniai dalyvavo projekte ,,Integralaus ugaymo principais ir naujausiais Ziniq perdavimo
melodais paremto matematikos ugdymo proceso organlzavimo modelio diegimas -^okyklor..,veiklas' 24 gimnazrjgl aeformaliojo vaikq Svietimo iZsiemimuose mokiniai gali realizuoti savo
pomegius, turiningai leisti laisvalaiki, igyvendinti savo kiirybinius sumanymus.

1G-3G klasiq mokiniams vykdyta projektine veikia. visi 1c-3b khsiq mokiniai atliko
pasirinkt4 projekting veikl4 Q0l9-06-20,.direktoriaus isakymas Nr. V-140), o 94 proc. mokiniq j4
vieSai pristate kult[rinese-paiintinese dienose, pamokose, konferencijoje, projektiniq veiliqpristatymo metu.

2019 metais patobulintas Taurages r. lygaidiq gimnazijos Mokiniq individualios paZangos
stebejimo, fiksavimo ir vertinimo tvarkos aptusur. O* aia"rnis demesys skiriamas individualiai
mokinio paiarryai stebint jos kitim4 kiekviename mokomajame dalyke kiekvienq menesi.

Vaiko geroves komisijoje individualiai kalbetasi su mokiniais, turindiais mokymosi
sunkumq, siekiama i5ai5kinti problemas ir numatyti tolimesni veiksmq p1*4. Vtokiniams, turintiems
specialiqiq ugdymosi poreikiq, Svietimo pagalba gimnazijoje teikiama moiant lietuviq kalbos bei
matematikos. Mokiniams, turintiems kalbos, ra5ymo, skaitymo sutrikimq teikiama logopedo
pagalba.
2.2. Skatinti kolegialiq pagalbq molrytojai - molrytojams.

2019 m. gimnazijos mokytojai pravede 2I atviiqpamok4, 48 integruotas pamokas. 84 proc.
mokytojq stebejo kolegq pamokas ir jas aptare. Mokytojai metodinesle grupdse dalijosi ferqapatirtimi, pristate seminartl ir mokymq naujoves bei jq iuit y-o galimybes-pamokose. tvt"toiitte].
taryboje vyko diskusija ,,Kokia pagalba mokytojas - mokytojui efet<tyviausia,, (2019-04-07,
protokolas Nr. 8). Gimnazijos veiklos isivertinimo (apklausa IQES online platformoje; duomenys
rodo, kad gimnazijoje vykstamokytojq (100 proc.) s4moningas iikryptingas mokymasislseminarai,
konferencij os, staZuotes).

Mokytojq bedradarbiavimo rezultatas -pamokos, kuriose vyrauja ivairtis mokymo(si) budai
ir formos, anot94 proc. apklausoje dalyvawsiq mokiniq, tai padeda jied geriau -okytir.'65 p.o".
mokiniq teigia, kad mokytojai veda pamokas kitose erdvese, integruolas, taikydami ivairias
mokymosi formas.
3. Zygaiiitt gimnazijos strateginis tilcslas - Gimnazijos kultilros pletojimas.
3.1. Uitikrinti saugiq emocing aplinkq.

Gimnazijoje siekiama uZtikrinti saugi4 emocing aplink4 laikantis bendry susitarimq,
vadovaujantis konkrediais gimnazijos veikl4 reglamentuojandiais dokumentais. Saugios emocines
aplinkos k[rimui turi itakos ir socialiniq emociniq ugdymo programq ,,Zipio draugai", ,,Obuolio
draugai", Lions Qest programq ,,Paauglystes kryikeles" ir ,,Raktai i sekmg" igyvendinimas.
Bendradarbiaujant su Taurages rajono visuomends sveikatos biuru ivykdytas projektas ,,Sveikam
gyvenimui sakome - TAIP*. Vykdant 5i projekt4 2019 metws mokiniams vyko paskaita,,Emocijq
sutvardymas ir bendradarbiavimas klasdje", teatro terapijos uZsiemimas ,,Pasitikiu ir moku reik5ti
savo jausmus".

2019 metq kovo menesi demesys skirtas bendravimo kulturos gerinimui. Organizuotos
ivairios veiklos: kampanija ,,Ut graiqilodi", akcijos,,Zodis ne Zvirblis" ir,,Gery Lodhi4mrinuo",
pamineta Tolerancijos diena. Dalyvauta projekte ,oBEk sveikas, aktyvus ir laimingas", kurio metu
vyko dailes terapijos uZsiemimai mokiniams. Taurages AVPK bendruomenes pareigtnes vede
uZsiemimus ,,Mokiniq pareigos ir atsakomybe" 5-8 klasiq mokiniams.

Mokiniq emocine bUkld tiriama (du kartus per metus) ir analizuojama, tyrimo ,,Klasiq
milaoklimato ypatumu" rczultatai pristatyti visuotiniame tevq susirinkime. Gimnazijoje atlikti
tyrimai rodo, kad sekmingai igyvendintos visos mokiniq adaptacinio periodo veiklos ir vaikai
audiasi intelektualiai ir emoci5kai sausfl



Gimnazij oj e veikia pailgintos mokymosi di
ruo3a, mokiniai saugiai leidZia laik4 Zaisdami, vykdydami ivairias veiklas. Gimnazijoje sukurtos ir
mokiniq megiamos saugios erdvds, kuriose mokiniai gali saugiai leisti laisv4laik4, *oSti pamokas.
3.2. Efektyvinti gimnazijos darbo grupiq ir komandq veiklq.

Apklausos IQES online platformoje duomenys rodo, kad gimnazijoje 2019 metais mokytojq
veikla efektyvesne ivairiose komandose: trumpalaikese darbo grup.r.- (planuojant kultUrines-
paZintines dienas, patyriminio ugdymo dienas, gimnazijoje vykstan8ius renginius), iigalaikese darbo
grupese (vykdant ivairius projektus ir projektines veiklas), o gimnazijos personalas (gimnazijos
administracija, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai ir kitas peison-alas) laiko save viena
komanda, dirbandia ir siekiandia bendry tikslq.

Metodine taryba inicijavo ir surenge gimnazijoje respubliking konferencijq-seminar4,,Saugi
emocine aplinka - ugdymos(si) proceso kokybes uZtikrinimo veiksnys", kurioje \y:gaidiA
gimnazijos ir kitq rajolU ugdymo istaigq mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai Oati3osi gereja
patirtimi, dalyvavo praktiniuose uzsiemimuose, isklause lektoriq paskaitas.

Gimnazijos pavaduotoja ugdymui ir mokytojq komanda isitrauke i Nacionalinio projekto
,,Lyderiq laikas 3o'Taurages rajono savivaldybes pokydio projekt4,,VAIKUI. Kaip iSsaugbti-notq
mokytis?" (Penktokai be namq darbq). Mokytojq komandos dalyvavo ivairiuose Sio projekto
organizuoj amuose mokymuose, renginiuose.

Gimnazijos vadovq komanda 2019 metus parenge Taurages rajono vietos veiklos grupes
2016-2023 metq plehos strategijos prioriteto Nr. II ,,Kaimo gyventojq socialinio ir kulturinio
aktyvumo ir jaunimo uZimtumo skatinimas, kompetencijq didinimas" priemones ,,Parama kaimo
gyventojq aktyvumo ir pilieti5kumo skatinimui, bendry iniciatyvr4 remimui" projekt4 ,,Mobiliis-
aktyviis-smalsDs" ir gavo finansavim4 j o vykdymui.
3.3. Aktyvinti tdvg dalyvavimq gimnazijos veiklose.

2019 metais Zygaidiq gimnazijoje vyko tradicines atviry dury dienos, kuriose dalyvavo 30
proc. tevq. Tevai vede pamokas ir neformaliojo vaikq Svietimo uZsiemimus, dalyvavo renginiuose.
Dalis tevq noriai dalyvavo kituose gimnazijos renginiuose: ,,skaitome maZiesiems", kaledininiame
krep5inio turnyre Direktores taurei laimeti, Kaziuko mugeje, kaledinio laikotarpio renginiuose,
kultrlrinese-paZintinese dienose, turistiniame sveikatingumo zygyje prie Draudeniq eZero ir Zygyje
po Zygaidiq apylinkes ,,Nepriklausomybes kovq l00-mediui pamineti", isitrauke i gimnazijlje
igyvendinam4 sveikat4 stiprinandiq program4,,Gyvenk sveikai". Mokiniq tevai padejo organizuoti
programq ,,Karjeros ugdymo diona", o mokiniai vyko i tevq darbovietes (UAB ,,Taurages
vandenys", Valstybiniq mi5kq uredijos Taurages regionini padalini, Taurages apskrities vyriausiqji
policijos komisariat4, Taury parka).

Mokiniq tevai dalyvavo Nacionalinio projekto ,,Lyderiq laikas 3oo Taurages rajono
savivaldybes pokydio projeklo ,,VAIKUI. Kaip iSsaugoti nor4 mokytis?" organizuotuose dviejose
renginiuose-mokltnuose, rinkosi bendrai diskusijai apie 5 kl. mokiniq mokym4si be namq darbq.
Kiti gimnazij os bendruomends pasiekimai:

Moki iekimai ol konkursuose ir
Respublikiniai Resioniniai Raioniniai

I vieta II vieta III vieta I vieta II vieta III vieta I vieta lI vieta III vieta
T4 a

J
a
J I

5-8 I I 1 2 5 9 4

1G_4G 2 2 5
/)
L 9 2 4

Zygardita gimnazrla Lietuvos mokyklq Zaidyniq kaimo vietoviq gimnazijq, viduriniq
mokyklq sporto Sakq variybq rezultatq suvestineje i5 reitinguojamq 91 respublikos mokyklq 2019
metais uZdme 5 vietq.

Gimnazija 2019 metus pripaZinta sveikat4 stiprinandia mokykla. Zygailitl gimnazijoje

igyvendintas aplinkosauginio Svietimo projektas ,,Gamtos klas6", organizuotos vaikq vasaros
poilsio stovyklos ,,Prakalbink medi-16" (remejai i5 Svedijos) ir ,,Drauge su vaiku-l1" (Taurages

raiono savivaldybes le5os
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II SKYRIUS
METV VEIKLOS UZUUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

lar veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau - uiduotys) Siektini rezultatai

Rezultatq
vertinimo rodikliai

(kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar

nustatytos uZduotys
iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1.1. Skatinti
kolegialq mokytojq
mokym4si.

Mokytojq igytos
kompetencijos,
sudarys s4lygas
siekti auk5tesnes
ugdymo kokybes.

80 proc. mokytojq
dalyvaus bent
viename
kvalifikacijos
tobulinimo
renginyje.
Ne maiiau kaip 50
proc. mokytojq
vykdys gerosios
patirties sklaid4.

97 proc. mokytojq dalyvavo
kvalifikacijos kelimo
renginiuose.
86 proc. mokytojq vykde
gerosios patirties sklaidq, iS
jq 48 proc. rajone i5 Salyje.
83 proc. mokytojq vede
atviras pamokas
gimnazijoje, i5 jr+ 10 proc. -
rajone. 4 1 proc. mokytojq
stebejo kolegq vedamas
pamokas ir ias aptare.

2.2. Projekto
,,Integralaus
ugdymo principais
ir naujausiais Ziniq
perdavimo
metodais paremto
matematikos
ugdymo proceso
organizavimo
modelio diegimas
mokyklose"

igyvendinimas
gimnazijoje.

Pageres 6-7 klasiq
mokiniq
matematikos
pasiekimai, kurie
paskatins pokydius
gimnazijos veikloje.

6-7 klasiq mokiniq
matematikos
pasiekimai pageres
I proc.
Gimnazijoje bus
organizuoti ne
maiiaukaip 3
mokiniq

isitraukim4
skatinantys
renginiai.
Mokiniq tevams
bus organizuotos
ne maZiau kaip 3
paskaitos.
Matematikos
mokytojai dalyvaus
ne maZiau kaip2
kvalifikacijos
kelimo renginiuose.

6-7 klasiq mokiniq
matematikos pasiekimai
pagerejo3ir2proc.
2019 m. buvo
suorganizuoti 9 mokiniq
isitraukim4 skatinantys
uZsiemimai:,,Matuoju ir
skaidiuoj u'o,,,Integruoj ame

ivairiai", ,,Ar tiesa, kad...",
,,Zemd Zmogui",,,PI dienos
pyragas",,,Matematika
gamtoje" ir kt.
Mokiniq tevams
suorganizuotos 5 paskaitos:

,,Saugi emocine aplinka
mokykloje", ,,Mokiniq
paianga ir pasiekimai",
,,Ebru menas" ir kt.
vlatematikos mokytoj ai
lalyvavo seminare

,Tiriamqjq ir kiirybiniq
ugdomqjq) projektq vieta
iuolaikinej e pamokoj e :

rlanavimas, organizavimas,
'ertinimas" ir,,Personalo
mocine branda".

2.3.Uitil<nnti
saugi4 emocing

Sukurta saugi ir
pozityvi aplinka

70-80 proc.
gimnazijos
bendruomenes
nariq teigia, kad

Taurages PMMC atliktas
emocinio saugumo tyrimas
Zygaidir4 gimnazijoje
atskleide, kad 95 proc.



aplinkq
gimnazijoje.

mokiniq ugdymui ir
ugdymuisi.

mokykloje sukurta
saugi ir pozityvi
aplinka.

Dalyvavimas 4
akredituotose
prevencinese
programose:
prieSmokykline
grupe -,,Zipio
draugai", 1 ir 3
klases -,,[veikiame
kartu'o,2ir4klases
-,,Obuolio
draugai'0.
Dalyvavimas
projekte ,,Saugios
aplinkos mokykloje
k[rimas IIo'ir
diegiama LIONS
QEST programa

,,Paauglystes
kryZkeles" (5-8
klasiq mokiniams).

Alkoholio, tabako
ir kitq psichikq
veikiandiq
mediiagq
vartojimo
prevencijos
programa 1-4G
klasese
integruojama i
gamtos mokslus,
k[no kultiiros
pamokas, klasiq
valandeles ir
neformalqji vaikq
5vietim4.

mokiniq gimnazijoje
j audiasi jaukiai ir saugiai.
93 proc. respondentq
draugauja su daugeliu
klases draugq. 78 proc.
mokiniq savo psichologing
savijaut4 vertina gerai. 7 7
proc. pedagogrl gimnazijoje
jaudiasi saugiai. 67 proc.
tevq mano, kad jq vaikai
gimnazijoj e jaudiasi gana
saugiai.
Visi gimnazijos mokiniai
100 proc. dalyvauja 4
akredituotose socialinio-
emocinio ugdymo
programose: ,,Zipio
draugai", ,,Obuolio
draugaio',,,Paauglystes
kryikeles",,,Raktai i
sekmg'..
Gimnazij os prevencines
veiklos kryptys ir priemones
pristatytos raj oninej e
konferencijoje-seminare

,,Prevencines veiklos
mokyklos sekmes".
Alkoholio, tabako ir kitu
psichik4 veikiandiq
medZiagq vartojimo
prevencij os programa 1-4G
klasese integruojama i
gamtos mokslus, fizinio
ugdymo pamokas, klasiq
valandeles ir neformalqj i
vaikq Svietim4.

Nacionalinio
projekto ,,Lyderiq
laikas 3oo Taurages
rajono
savivaldybes
pokydio projekto

,,Vaikui. Kaip
i5saugoti nor4
mokytis?"
(Penktokai be
namq darbq)

igyvendinimas

Pokydio projekto
vykdymo
inicijavimas ir
kuravimas Taurages

Er. Lygarcr4
gimnazijoje - 5

klase be namq
darbu.

Gimnazijoje
sudaryta pokydio
projekto komanda.
Pokydio komanda
dalyvaus bent2
mokymuose.

Pokydio komandos
nariai dalyvaus
Taurages rajono
2019-2020 mokslo
metq 5 klasiq
ugdymo plano

Gimnazijoje sudaryta
pokydio projekto komanda.
Komandos nariai (grupemis)
dalyvavo visuose proj ekto
organizuotuose seminaruose,
renginiuose. Taurages raj ono

019-2020 mokslo metu 5

q ugdymo plano rengi

pavaduotoja ugdymui.
Mokym4si be namq darbq
i5bande gimnazijos 5 dalykq
mokytojai. 5 klasiq



Zygairdit+

gimnazijoje.
rengimo darbo
grupeje.

Bent 2 mokytojai
mokym4(si) be
namq darbq
i5bandys 5 klaseje.

5 klases mokiniams
namq darbq krtvis
sumaZes bent 20
proc.

mokiniams krDvis sumaiejo
80 proc., nes laikantis
susitarimq mokiniams buvo
skiriami tik netradiciniai
namrl darbai. Mokiniai turejo
galimybg savo Zinias
pagilinti, uZpildyti mokymosi
spragas lankydami visq
dalykq konsultacijas.

2. UZduotys' neiwkdytos ar ivykdytos i5 dalies ddl numatvtu riziku (iei tokiu huvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

Nera

3,. lliduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos

4. Pakoreguotos pradjusig metg veiklos uiduotys (iei tokiq buvo) ir rezultatai

buvo atlikta svart veiklos rezultatams
UZdrntys / veiklos Poveikis Svietimo istaisos veiklail. ,,16,5 kW fotovoltines saules elekuines

isigijimas ir irengimas Taurages r. Zygudit4
gimnazijos pastate".

1. frengta fotoelektrine sumaZins elektros
energijos suvartojim4 i5 ESO tinkhl bei
sutaupys i5laidas elektros energijai. Tuo padiu
prisides prie gamtos i5tekliq naudojimo
maZinimo bei bus pasinaudota atsinaujinandiu
energiios Saltiniu - saules enersiia.

2. Pradetas igyvendinti Taurages rajono vietos
veiklos grupes 2016-2023 metq pletros
strategijos prioriteto Nr. II ,,Kaimo gyventojq
socialinio ir kultrlrinio aktyvumo ir jaunimo
uZimtumo skatinimas, kompetencijq
didinimas" priemones ,,Paxama kaimo
gyventojq aktyvumo ir pilieti5kumo
skatinimui, bendrq iniciatyvrl remimui..
proj ektas,,MobilUs-aktyvds-smalsts".

2. Projektu siekiama atrasti 8-4G klasiq
mokinius motyvuojandiq veiklq, kurios
skatintq mokinius bflti pilieti5kais,
pasirengusiais didZiuotis savo kra5tu, plestr+
akirati ir ugdytq aktyvr4, mobilq ir smalsq
jaunuoli. 50 gimnazijos mokiniq aplanke
Silales rajono lankytinas vietas. Mokiniai
dalyvavo dviejose edukacinese veiklose.
Lietuvos DidZiojo Kunigaik5dio Kgstudio
mechanizuotame pestininkq batalione 50
mokiniq organizuota i5vyka, siekiant ugdyti
jaunuoliq pilietini s4moningum4. Jaunimas
susipaZino su kario savanorio pareigomis ir jo
gyvenimo ypatumais.

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotvs ivvkdvtos)

Pasiekti rczultatu
ir jq rodikliai

Nera



I

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATV VYKDANT UZUUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

5. Pasiektu rezul

Direktore Dalva Gabietaite 2120-0r-20

kdant uidllofis isiworfin inr

Utduodiq ivykdymo apra3ymas PaZymimas atitinkamas
langelis

uzuuurys lvyKoytos rr vrsllo Kar kufluos sutartus vertinimo rodiklir Labai gerai X
uzouotys ts esmes lvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklirrs Gerai E
+vyKaFos tlK Kar l(urlos uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E
uzouotys nelvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E


