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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

._ _Tuu?ges r. Zygudiq gimnazijos (toliau

l-|\,']i :tt:|lu.9ti i Ygdvmo,kokybes gerinimq, pagalbos mokiniu-, efektyvinim4 ir gimnazijos
kult[ros pletojirn4. Siems tikslams igyvendinti ioio metaGimnazijos veikios uZdavinys - tailqtti
pamokose ivairius mokymo(si), vertinimo ir jsivertinimo metodus siekiant individualios mokinio
paiangos. Srcbefi mokinio individualiq paZangq, teikti pagalbq pamokose ir konsultacijose.

Stebetq pamokq protokolai ir 5-4G klasiq rnokiniq upkluuror rezultatairodo, kadgirnnazijos
mokytojai pamokose naudoja ivairius mokymo(si), vertinimo ir lsivertini*o -.tod.rr. zs p-..
mokiniq teigia, kad mokytojai pamokose naudoja individualaus, savivaldaus, grupinio d^arbo
metodus, otganizuoja praktines, laboratoriniq tyrimq, patyrimines veiklas. Vertinimui ir
isiverlinimui, ugdymo tuLriniui atskleisti ir mokymuisi naudojamos skaitmenines priemones:
Eduka.lt, Ema.lt, egzaminatorius.lt, eTest.lt, quizizz.com. quiilet.com, mentimeter.com ir kt.
Mokinio ugdymo poreikia.ms tenkinti, mokymosipagalbai teikti pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programose skiriamos konsultacijos bei suieikiama gaiimybe m'okiniui ruoSti pamokas
gimnazijoje .2020 mgtais l9 mokytojq vede ilgalaikes konsult*i;ur uirq klasiq mokiniams.

Mokytojai ir klasiq vadovai stebejo mokiniq asmening paLangq, ;i ntsavo mokiniq
pasiekimq aplankuose. Mokytojq taryboje diskutuota del mokinio 

-indivldualios 
paZangos

stebejimo ir fiksavimo, patobulintas Mokiniq individualios paZangos stebejimo, fiksavimo ir
verlinimo tvarkos apra5as. Mokytojq taryboje aptafta individuali O-ZC nasiq mokiniq pa4,anga,
stebima bendra klasiq paLanga. Palyginta dviejq metq mokiniq daroma paLanga:2018-2019 m.m.
paLangqpadare29 proc' 6-4G klasiq mokiniq, 2019_2020 m.m. - 35 proc. .okiniq. Mokiniai kart4
per menesi stebejo savo individuali4 kiekvieno mokomojo dalyko pal,angq,j4 fiksavo diagramose.
IQES online apklausos druomenys rodo, kad 79 proc. mokiniq ieigia, kai"mokytojq padedami
mokosi lsivertinti pai.angq, o 86 proc. - jq pasiekimq vertinimas yra uiskur.

Vaiko geroves kornisijoje individualiai kalbetasi su mokiniais, turindiais mokymosi
sunkumq, siekiarna i5ai5kinti problemas ir numatyti tolimesni veiksmq plan4. Mokiniams,
turintiems specialiqiq ugdymosi poreikiq, Svietimo pagalbagimnazijoje teiklama mokant lietuviq
kalbos ir matematikos. Mokiniams, turintiems kalbos, .u5yrno, .tuity*o sutrikimq teikiama
logopedo pagalba.

Gimnazijos veiklos uZdavinys - skatinti patyrimini moleymq pamokose, neformaliojo vaikrl
ivietimo uisiemimuose ir organizuoti patirtinio ugdymo dienas.

Siekiant ugdyti mokiniq mokejimo mokytis, komunikavimo ir dalykines kompetencijas per
titiamqq, kiirybing veikl4 bei fonnuoti s4moning4, iniciatyvi4 asmenybg, vykdytos patyrimines,
projektines veiklos visq klasiq mokiniams. fvairiq dalykq pamokq, neformaliojo vuikq-Suietimo
uZsiemimq metu mokiniai vykde praktines, patyrimines veiklas, mokesi ivairiose erdvese. Gamtos
mokslq pamokose 30 proc_.pgqqkrl skiriarna eksperimentiniams ir prakiiniams ieDdZiams usdvti.



Dalykq mokytojai daug dernesio sk

i*_:::::^',: :::9jY:l:.1-1'l9t', is jq i2 Tul'.r p1191t Mokiniai ir mokytojai daryvavo

varZybose. 2019-2020 m" m. Lietuvos mokyklq Zaidyniq kaimo vietoviq gimnazijr+ ,po.to Sukq
varZybose Gimnazijayra 2 vietoie iS 87 mokvklu.

tarptautineje mokslineje-praktineje t onigrelctlole' ,srE1a;u veiklos 
^otyffi,,"?;;:;mokiniai pristate savo tiriamuosius darbus i5 informaciniq technologijq ir biologijos sridiq.

Gimnazijos veiklos uZdavinys - organizuoti ugiymq(si) saugioje emocineje aptinkoje.
Saugios emocines aplinkos kDrimui itakos turi benditl susitarirnq"laikyrnasis, vadovaujantisgimnazijos veikl4 reglamentuojandiais dokumentais. Gimnazijoje" veikia smufto ir patydiq
prevenciios bei intervencijos apraSas, kuriame pateiktas detalus planas smurto ar patydiq atveju,pranesimo apie patydils forma, patydiq registricijos Zurnalas. riio.tg itak4 saugiam emociniamklimatui palaikyti turi penkiq socialiniq--e-o.iniq ugdymo programrl igyvendinimas. Visigimnazijos mokiniai lank-o bent vien4 socialines i, emocines kompetencijas ugdandi4 prevencing
program?' 2020 metais Gimnazijoje idiegta elektronine platforma,,patydiq dezuie,,, prane5irnq apiepatydias negauta. IQES online apklausos duomenys rodo, kad B0 proc. 5-4G klasiq mokiniq ir 87proc' 1-4G klasiq rnokiniq tevq teigia, kad Gimnazijoje mokiniai nepatiria patydiq. 7-2G klasiq
mokiniams vyko psichologo E. Karmazos paskaitos ,fuo patydiq link bendravimo,..

Gimnazijos veiklos uzdavinys - tobulinti moleyioitj dalykines, mokinit4 individualiospaiangos stebeiimo ir 
-vertinimo, 

patyrir,nines veikloi irganuavimo kompetencijas. Skatinti
mglcy\oiw kolegial4 bendravimq ir bendradarbiavimq. vot<yt"o.1ai ir pagalbos mokiniui specialistai
tobulino savo dalykines, nuotolinio darbo su mokiniais kompei"nci;as.-so proc. mokytojq tobulino
paZangos stebe.jimo 

_ir vertinimo, 60 proc. patyrimines veiklos organlavimo kompetencijas.
Metodinese grupese, Mokytojq taryboje buvo aptarti mokytojq kvalifikacijos prioritetai, nuotolinio
lokymo aktualijos, parengtos rekomendacijoJ darbui nuototiniu budu, dalintasi ger4ja patirtimi,
diskutuota ivairiais ugdynno klausimais. Bendraudami ir bendradarbiaudami mokliojai planavo ir
vede integruotas pamokas, stebejo kolegq vedamas pamokas ir jas aptare

2020 metais pagrinclinf i3silavinim4 igijo 2a mokiniai (10b proc.), vidurini i5silavinim4 !gijo16 abiturientq (100 proc.),
Girnnazijos mot<111ai kasmet aktyviai dalyvauja ivairiuose konkursuose, olimpiadose,

varZybose, tad20191020 m. rn. uZimta 10 priziniq vietq iarptautiniuose konkursuose, 5 prizines
vietos respublikiniuose lconkursuose, 5 priiines vietos'regioninese varZybose, 1 prizine vieta
raioniniame konkurse ir 7 prizines vietoi rajoninese olimfiadose, 17 priziniq vietq rajoninese

II SKYRIUS
METU V]EIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pa ndiniai e usl veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultalai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

veftinama, ar nustatytos
uZduotys iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1.1 Gerinti
ugdymo(si)
kokybg.

Vykdoma
individualios mokiniq
paZangos stebesena.
Mokiniams teikiamos
individualios ir
grupines
konsultacijos. Gereja
mokiniq pasiekimai ir
pamokq lankomumas.

Kiekvien4 rnenesi
vykdomas 1G-4G klasiq
matematikos ir biologijos
mokiniq individualios
paZangos aptarimas. Ne
maLiau kaip 50 proc.
mokytojq teike
individualias ir grupines
konsultacij as mokiniams.
Ne maZiau kaip 100 proc.
mokiniq i5laike
matematikos ir bioloeiios

Kiekvien4 rnenesi
metodineje grupeje
vykdomas 1G-4G
klasiq maternatikos ir
biologijos rnokiniq
individualios paZangos
aptarimas, ivardijamos
problemos ir
numatomi jq
sprendimo budai.
ISanalizavus rnokiniq
individualios paZansos



VBE. Ne maLiau, kaip 25
proc. mokiniq padare
individuali4 paL.ang1.
Gimnazijos mokslumo
vidurkis pakils 2 proc.
Nuolat kontroliuoiamas
mokiniq pamokq
lankomumas.
10 proc. gerejo mokiniq
pamokq lankomumo
rodikliai.

duomenis, fiksuota,
kad vidutini5kai 45
proc. mokiniq padare
paL.ang4 matematikoje
ir 36 proc. biologijoje.
76 proc. mokytojq
teike individualias ir
grupines konsultacijas
mokiniams.
100 proc. mokiniq
iSlaike biologijos VBE,
rnatematikos VBE
i5laike tik 29 proc.
36 proc. rnokiniq
padare individualiq
paLang4
Gimnazijos mokslumo
vidurkis pakilo 2,1
proc.
Mokiniq lankomumas
kontroliuoj arnas klasiq
vadovq, vaiko geroves
komisijos. Lyginant
2019-2020 rn.rn. I ir II
pusrnedio lankomumo
rodiklius, mokiniq
lankomumas pagerejo
48 proc.

1.2. Pletoti
gimnazijos
projektinE
veikl4.

Cereja isitraukimas j

projekting veikla.
Patyrimine ir
edul<acine veikla
ugdvs mokiniq
vertybines nuostatas,
tautii5kum4 ir
piliertiSkum4.

Didleja mokiniq
dalyvavimas
proj ektinej e ve i kloj e.

Gereja mokiniq tevq

itraukimas i
mokyklos glvenima.

Dalyvavimas projekte
,,Mobil[s aktyvus
smalsDs".

{gyvendintos ne maLiau
kaip 3 projekto patyrimines
ir edukacines veiklos.
80 proc. 8-4G klasiq
mokiniq dalyvavo proj ekto
veiklose.
Projekto veiklose
dalyvavo ne maZiau, kaip
20 proc. projekte
dalyvavusiq vaikq tevq.

Projekto ,,Mobiliis
aktyvus smalsUs"
metu organizuotoje
stovykloje vyko 4
patyrimines ir
edukacines veiklos,
kuriose dalyvavo 90
proc. 8-4G klasiq
mokiniq.

[gyvendintas projektas

,,Sportuojanti
bendruomene - sveika
visuomen6".

l.3.Uztikrinri
mokytojq
kvalifikacijos
tobulinim4
verslumo,
patyriminio/
STEAM
ugdyrno srityse.

Pageres mokytojq
verslumo,
patyriminio/
STEAM ugdymo
kompetencijos.

50 proc. mokytojq
dalyvavo patyriminio
ugdymo/STEAM
kvalifikacijos tobulinirno
renginiuose.
B ent 2 rnokytoj ai dalyvavo
verslumo ugdymo
kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose.

60 proc. rnokytojq
dalyvavo patyrirninio
ugdymo/STEAM
kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose.
5 mokytojai dalyvavo
verslumo ugdymo
kvalifikacijos



50 proc. mokytojq vykdys
gerosios patirties sklaida
gimnazijoje, 20 pro..
rajone.
Ne maZiau 30 proc. gamtos
mokslq pamokose buvo
ugdomi eksperimentiniai ir
praktiniai igUdZiai.
Suorganizuotos ne maLiau
kaip 4 patyriminio ugdymo
dienos ir 1 verslumo
ugdymo diena.
40 proc. matematikos.
biologijos, chemijos,
fizikos, IT mokytojq
gilinsis i inovatyvius
STEAM ugdymo metodus
ir jq taikym4 pamokose.

tobulinirno
renginiuose.
3G-4c klasiq
mokiniai mokosi
pasirenkamqji dalyk4
,,Ekonomika ir
versluntas".
72 proc. mokytojq
vykde gerosios
patirties sklaid4
gimnazijoje, 20 proc.
raJone.
30 proc. gamtos
mokslq pamokose

eksperimentiniai ir
praktiniai igudZiai.

Suorganizuotos 5
patyriminio ugdyrno ir
I verslumo ugdymo
diena.

80 proc. matematikos
ir biologijos, chemijos,
fizikos, IT mokytojq
gilinosi i inovatyvius

ugdymo
metodus ir jq taikyrnq

1.4. Pletoti
gimnazijos
edukacines
aplinkas
pritaikant jas
STEAM.

Gereja mokiniq
ugdymo s4lygos.

frengta ,,MaZqjq
laboratorij a" (STEAM).
Suorganizuotos bent po 3
patyriminio
ugdymo/STEAM veiklos
ikimokyklinio,
prieSmokyklinio ugdymo
vaikams, pradiniq klasiq ir
5-6 klasiu mokiniams.

Iaboratorija"
(srEAM).
fvykdytos patyrirninio
ugdymo/STEAM
veiklos:
ikirnokyklinio,
prieSmokyklinio
ugdymo vaikams - 13

veiklq;
1-4 klasiq rnokiniams

- 30 veiklq;
5-6 klasiq mokiniams
per matematikos,
pasaulio paZinimo,
geografijos, gamtos ir
Zmogaus, rusq kalbos
pamokas
suorganizuota 17

veiklq.
Patyriminio
usdvmo/STEAM



veiklas mokyojai
organizuoja !vairiose
erdvdse: ,,MaZqjq
laboratorijojeo',
Gimnazijos muziejuje,
Svajoniq klaseje.
Gimnazijos lauko
erdvese, Zygaiditl
miestelio aplinkose ir

1.5. UZtikrinti
Nacionalinio
projekto
,,Lyderiq laikas
3u. Taurages
raJono

savivaldybes
pokydio projekto
,,Vaikui. Kaip
i5saugoti nor?
mokytis?"
tgstinum4.

Mai:dja narnq darbq
krDvis 5-6 klasese.
Ugdymo turinys
pritaikytas darbui be
namq darbq 5-6
klasese.

Lietuviq k., gamta ir
Zmogus, geografijos ir
istorijos mokomqjq dalykrl
namq darbq kruvis 5-6

mokiniams
sumaZejo bent 25 proc.

Mokym4si be namq
darbq tgse Gimnazijos
4 dalykq mokytojai.
5 ir 6 klasiq mokiniams
krDvis sumaZejo 45
proc., nes laikantis
susitarimq mokiniams
buvo skiriami rik
netradiciniai namq
darbai i5 lietuviq k. ir
literatDros, gamtos ir
Zmogaus, geografijos
ir istorijos dalykq.
Mokiniai turejo
galimybg savo Zinias
pagilinti, uZpildyti
mokymosi spragas
lankydami visq dalykq
konsultacijas.
Pamokq tvarkara5tis ir
ugdymo turinys
pritaikytas darbui be

UZduofys, neivykdytos ar ivykdytos iS da ies del numatvtu riziku (iei tokiu huvn
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1. Pletoti gimnazijos projekting veikl4.
Mokiniq tevq itraukimas i mokyklos
gyvenim4.

Tevq itraukimas i mokyklos gyvenim4 apribotas
del Salyje susidariusios epidemiologines
situacijos ir paskelbto karantino.

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet lvykdytos
ei buvo atlikta svart veiklos rezultatams

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3.1. Parengtas ,,Taurages r. Zygaidiq gimnazijos
ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu budu
apra5as'., patvirtintas Direktoriaus 2020 m.
rugpjudio 27 d. isakymu Nr. V-l07.

Naudojama Google for Education aplinka
mokymui(si) ir dokumentq valdymui.

AiSkDs susitarimai gimnazijos
bendruomeneje del ugdymo proceso
organizavimo nuotoliniu biidu. 100 proc.
mokytojq patobulino skaitmeninio
ra5tingumo kompetencij4, naudoja Google
for Education aplinka ugdymui, girnnazijos
vadovai - dokumentu valdvmui.

3.2. Pateikta parai5ka subsidijai gauti pagal
Klimato kaitos programos priemone

Projekto le5omis planuojarni irengti
Silumos sir-rrbliai sumaZins gimnaziios



,,Atsinaujinandiq energilos iStet tiqlsaut"s, ue;o,
geotermines energijos, biokuro ar kitu)
panaudojimas visuomenines ir gyvena,nosio*
(ivairiq socialiniq grupiq asm.nims; paskirties
pastatuose" 138 kW galingumo dilumos siurbliu
oras-vanduo ireneimui,

Bilumos energijos pu@
bus i5vengta lauko Bilumos trasos nuostoliu.
sumaZes aplinkos tar5a.

qejusirl metg veiklos uZd tokiu buvo) ir rezrrl qtq

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovauj antis vertinama,
ar nustatytos uZduotvs iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

4.1. -
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