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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO JGYVENDINIMAS
(Trumpai aptariamos ~v ietimo jstaigos strateginio piano ir jstaigos meti nio veiklos piano igyvendinimo kryptys ir
pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai)
Joniskio r. Skaistgirio gimnazijos 2018-2020 met\} strateginio veiklos piano vykdymo analize:

J. Nuolat stiprinamos mokytoj4 kompetencijos. Parengtas ir jgyvendintas mokytoj4
kvalifikacijos tobulinimo planas;
2. Nuo 2018 m. rugsejo men. jgyvendinamas projektas ,,lntegruotas dalyko ir uzsienio
kalbos mokymas (IDUKM) 5-8 klasese",;
3. Kasmet UP rengiamas ir ugdymo procesas planuojamas bei jgyvendinamas, siekiant
asmenines mokini4 pazangos, tobulinant pagalbos mokiniui teikimq;
4. Atliktas kryptingas vidaus jsivertinimas, kuriame svarbiausia - mokini4 pa:Zanga ir
pasiekimai;
5. 100 proc. mokytoj4 dalyvauja metiniuose pokalbiuose, kuriuose akcentuojamas demesys
ugdymo kokybei ir veiklai, nukreiptai i pasiekim4 lygmens augimq;
6. Parengta ir isleista mokini4 kurybos knyga ,,Sermuksni4 gatvej uogos sirpsta";
7. Mokini4 metini4 projektiniai darbai I-III g klasese integruoj ami i visus bendroj o ugdymo
program4 mokomuosius dalykus;
8. Stiprinamas bendradarbiavimas su Joniskio rajono institucij omi s ir Lietuvos be i Latvijos
ugd ymo jstaigomis;
9. Aktyvinama mokini4 tevq atsakinga veikla;
10. 2018 m. lapkricio men. jrengta universali dirbtines dangos sporto aikstele;
11. Sudarytos sqlygos mokiniq ugdymosi galimybi4 pletrai, suteikiant ir pritaikant patalpas
meno mokyklos uzsiemimams gimnazij oje;
12. Atnaujinamos gimnazij os viefosios erdves, pritaikant mokini4 poilsiui ir edukacij ai;
13. Vykdomas einamasis remontas mokomuosiuose kabinetuose ir kitose patalpose;
14. Vykdomas ikimokyklinio ugdymo skyriaus laisvalaikio uzimtumo erdviq patalpose ir
lauke atnaujinimas bei jrengimas;
I 5. Kaupiamos le$os ir priemones gimnazijos kiemo ir takq atnaujinimui.
Joniskio r. Skaistgirio gimnazijos 20 I 8 met4 veiklos plane akcentuojami trys veiklos aspektai:
emocinis saugumas, mokymo(si) kokybes visuotinumas ir pil ietinis ugdymas. 201 8 met\} veiklos
planas jgyvendintas vykdant sias programas: gimnazijos tarybos veiklos programa, neformaliojo
mokini4 svietimo veiklos progran1a, bibliotekos - informacinio centro veiklos programa, vaiko
geroves komisijos veiklos programa, ugdymo kaijerai veiklos programa, mokiniq tarybos veiklos
programa, ugdymo prieziuros programa, metodines veiklos programa, mokytoj 4 kvalifikacij os
tobulinimo progranrn, mokytoj q tarybos veiklos programa. Rod ikliai, kurie rodo sekmingq
veiklos piano prioriteto jgyvendinimq:
1. 2018 m. rugpjucio men. mokyklai suteiktas Olweus mokyklos vardas, uz sekmingq
Olweus patyciq prevencijos programos jgyvendinimq;
2. 20 18 m. geguzes men. mokykla dalyvavo Lietuvos socialinio-emocinio ugdymo
olimpiadoje ,,Dramblys" ir laimejo telekomunikacijq bendroves ,,TELE" jsteigtq didi.ii prizq -
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Dramblys. It iniciatyvos vieneriL! met4 trukmes mokymus emocin10 intelekto programos
mokymus visai gimnazijos bendruomenei;
3. 2018 m. geguzes men. mokyklai suteiktas ,,A tolerant school" sertifikatas, uz sekmingci
dalyvavim(} tarpta utiniame ugdymo angl4 kalba projekte ,,Say hello to the world" ;
4. 2019 m. sausio 1 d. LR Krasto apsaugos m inisterijos ir Svietimo ir mokslo m inisterij os
sprendimu, gimnazijai perduota saugoti 2018 m. Gedimino pilies boksto Lietuvos valstybine
veliava, uz geriausiai Lietuvoje igyvendinam(} patriotini ugdymq ir bendruomenes telkim(}
prasmingai pilietinei veiklai;
5. 2018 m. kokybisko ugdymo(si) proceso organizavimo ir pasiekim4 rodikl is - LR
svietimo ir mokslo mini sterij os sprendimas - Skaistgirio g imnazija neturi silpnos geros mokyklos
pozymi4 raiskos;
6. Organizuota respublikine konferencija - praktikumas ,,P ilietiskumo ugdymas mokykloje:
Kodel? Kaip?Kada?" .

II SKYRIUS
METl) VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1 Pagrindima1 prae1us1q m etq veiklos rezultatai
Rezultatl! vertinimo rodikliai
M et4 uzduotys
(kuriais vadovauj antis
Siektini rezultatai
vertinama, ar nustatytos
(tol iau - uZduotys)
uzduotys jvykdytos)
Bus
pritaikytos
1.1.
iki 20 18 m. rugsejo 1 d.
1.
Mokini4
.
..
pritaikyti
2
kabinetai
ugd ymosi galimy bi4 g1mnaz1JoS
pritaikant patalpos
uzsiemimams;
pletra,
1.2. 2018- 20 19 m. m. iki 10
gimnazijos patalpas nefo rmaliojo
ugdymo
neformal iojo
proc. sumazej o praleistq
ugd ymo uzsiemim4 uzsiemimam s,
pamokq;
vykdymui.
1.3. 20 18- 2019 m . m.
mazeja praleist4
pamok4 (del
sudarytos S(}lygos lankyti
isvykimo i meno
iki 5 papildom4
mokykl(} bei de!
neformalioj o ugdymo
susisiekimo ir
pamok4
tvarkarasci4
nesuderinamumo),
plesis mokinilJ
ugdymosi ir
uzimtum o
gal imybes.

2. Mokytoj 4
kompetencij4
stiprinimas,
veiksmingai

Bus
parengtas
mokytojlJ
kompetencij 4
tobulinimo planas.

Pasiekti rezultatai
ir j q rodikl iai

1.1.1.

2018

pritaikyti
kabinetai
uzsiemimams;

m.
2

1.2. 1. 20 17-20 18
m. m. 26,4 proc.
sumazej o pamokq
praleidimas
be
pateisinamos
priefasties;

1.3.1. 2018- 2019
m. m. sudarytos
sqlygos lankyt i 4
papildomas
neformaliojo
ugdymo
programas. N uo
201 8 m. rugsej o 1
d. meno
mokyklos
neformaliojo
ugdymo
programas
g imnazijoje lanko
2 1 mokinys
(20 18-01 -31 buvo

2. 1. 100 proc. mokytoj 4

12).
2. 1.1. 100 proc.

tobul ino kompetencijas
seminaruose,
konferencijose;

jgyvendintas
mokytojq
kompetencij LI
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2.2. ne maziau 30 proc.
mokytoj4 kele kvalifikacij'!
5 ir daugiau dien4.

identifikuojant
mokini4 pafangq ir
pasiekimus.

3. Gimnazijos
teritorijos vies4
erdvi LI atnauj inimas
ir pritaikymas
mokini4 poilsiui bei
edukacijai.

lkimokyklinio
ugdymo skyriui bus
jrengta uzimtumo
erdve lauke.
Mokini4 poilsiui ir
edukacijai bus
atnaujinta lauko
klase, jrengtas
edukacinispazintinis takas bei
kitos erdves.

3.1. iki 2018 m. bir:Zelio 1 d.
ikimokyklinio
ugdymo
skyriui irengtos uzimtumo
erdves lauke;
3.2. iki 2018 m. rugsejo I d.
jrengtos erdves mokini4
poilsiui ir edukacijai;
3.3 . iki 20 proc. daugiau
ugdymo proceso laiko ir
laisvalaikio praleidziama
lauke.

4. UP rengimas ir
ugdymo proceso
planavimas bei
igyvendinimas,
siekiant asmenines
mokini4 pafangos,
tobulinant pagalbos
mokiniui teikimq.

Bus patobulintas
papildom4 darb4 ir
konsultacij4
skyrimas, parengtas
ir igyvendinamas
projektas
,,Integruotas dalyko
ir uzsienio kalbos
mokymas 5-8
klasese".

4.1. iki 30 proc . sumazes

5.
Bendradarbiavimas
su
partneriais
organizuojant
.
..
g1mnaZIJOS
bendruomenes
jvairiapusy veiklc.}.

Bus sudarytos
SC)lygos
bendruomenes
iniciatyvoms
vykdyti, socialini4
projekt4 rengimui
ir jgyvendinimui,

nepafangi4 mokini4;
4.2. iki 10 proc. daugiau
mokini4 pasiekia aukstesnui
pasiekim4 lygi;
4.3. iki 10 proc. daugiau
mokini4 pasiekia
aukstesniii anglt1 k.
pasiekim4 lygj.

5. 1.
iki IO pasirasyt4
partnerystes
ir
bendradarbiavimo sutarci4;
5.2. iki 10 organi zuot4
rengini4 su partneriais.

tobulinimo
planas;
2.2. l. 35 proc.
mokytoj 4 kele
kvalifikacij') 5 ir
daugiau dienq.
3.1.1.
ikimokyklinio
ugdymo skyriui
jrengtos
uzimtumo erdves
lauke:
faidimo
nameliai,
si.ipynes,
mm1
darz4
lysves,
atnauj intos smelio
dezes, pavesines;
3 .2. 1.
jrengtos
erdves mokini4
ir
poilsiui
edukacijai:
universalios
dirbtines dangos
aikstele, papildyta
lauko
klase,
suoliukai parke;
3.3.1.15 proc.
daugiau ugdymo
proceso laiko 1r
laisvalaikio
praleidziama
lauke.
4.1 1. 2018 m.
mokiniq
pafangumas
97 ,28 proc.;
4.2.1. 5 proc.
daugiau mokini 4
pasiekia
aukstesniii
pasiekim4 lygj;
4.3. l.1 2 proc.
daugiau mokini4
pasiekia
aukstesnui angl4
k. pasiekim4 lygj.
5.1. 1. pasirasyt4
partnerystes
tr
bendradarbiavimo
sutartys
su
Joniskio
A.
Raudonikio meno
mokykla,

4

A.
Kupiskio
Matulionio
progimnazija,
r.
Siauli4
Bazilioni4 MDC,
r.
Kretingos
Vydmant4
.
..
g1mnaz1Ja,
r.
Pakruojo
Zeimelio
.
..
g1mnaz1Ja;
labdaros-paramos
fonu
,,Algoj imas";
5.2. 1. organizuoti
..
reng1rna1su
partneri ais:
respublikine
konferencija praktikumas
,,Pilietiskumo
ugdymas
mokykloje:
Kodel? Kaip?
Kada?", projektas
,,Pilieciai ka1tu",
skautijos
pro jektine veikla.

bendravimui ir
bendradarbiavimui,
veiklos sklaidai ir
viesinimui.

2. Uzduotys, nejvykdytos ar jvykdytos iS dalies del numatytos rizikos (jei tokiq buvo)

Pri e:Z.astys, rizikos

Uzduotys
2. 1.
2.2.
2.3 .
2.4.
2.5.

3. Uzduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet jvy kdytos
(.Pl"Id oma, JeJ
.. buvo at l"k
1' ta pap1"Id om4, svar14 1sta1 gos ve 1"kl, os rezu Itatams)

Uzduotys I veiklos·
3. 1. 2018-201 9 m.m. jgyvendinama nacionalinio
saugumo ir krasto gynybos progranrn. Progran1os
tikslas - sudaryti sqlygos mokinian1s igyti
kompetencij 4 ap1e krasto gynybq Ir did inti J4
sqmoningumq suvokiant savo indelj nacionalinio
saugumo sistemoje. Siekiama, kad mokiniai
issiugdyt4 salies gynybci stiprinancias vertybines ir
pilietines nuostatas.
3.2. 20 18 m. pradetas igyvendinti ES paramos
projektas ,,Mokykl4 aprupinimas gamtos ir
technologini4 moksl4 priemonemis".
3.3.

Poveikis svietimo jstaigos veikl ai
Sias
programos
jgyvendini mas
praturtino ugdymo procesq ir zenkliai
prisidejo, siekiant 20 18 met4 Gedimino
pi lies boksto Lietuvos valstybines
veliavos nominacij os.

Sio projekto igyvendinimo metu
gautos priemones praturtino 1-4 klasi4
ugdymq, mokyk loj e irengta ,,Mafoj i
laboratorija".
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3.4.

3.5.
4. Pakoreguotos praejusitJ mettJ veiklos uzduotys (jei toki4 buvo) ir rezultatai
Rezu ltat4 vertinimo rodikliai
Pasiekti rezultatai
(kuriais vadovaujantis
Siektini rezultatai
Uzduotys
vertinama, ar nustatytos
ir j4 rodikliai
uzduotys ivykdytos)
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
III SKYRIUS
PASIEKTl) REZULTATl) VYKDANT UZDUOTIS JSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJl) TOBULINIMAS
5

. .
f m1mas
.
p as1e
. kt q rezu It a ttJ vy kd an t UZ"d uo f 1s 1s1ver
Uzduoci4 jvykdymo aprasymas
5. l. Uzduotys jvykdytos ir virsijo kai kuriuos sutaitus vertinimo rodiklius
5.2. Uzduotys is esmes jvykdytos paga l suta1tu s vertinimo rod iklius
5.3. Ivykdytos tik kai kurios uzduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.4. Uzduotys nejvykdytos pagal sutartus ve1tinimo rodiklius

Pazymimas atitinkamas
langelis
Labai gera iXf
Gerai D
Patenki namai D
Nepatenk inamai D

otencialo atskleidimas, ats arumas stresui .

.cl(Jlf-fJl-1?
(~viet im o

jstaigos vadovo pareigos)

(data)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

9mt1-0~r1~ jcoyda fr-/11n1'n1f?lu ·

.

~L

c«1okykloje - mol(yi<los tarybos
~
jgaliotas asmuo, ~v i et imo pagalbos jstaigoje savivaldos institucijos jgal iotas asmuo
I darbuotoj4 atstovavim<} jgyvendinanti s asmuo)

(~vietimo jstaigos savininko tei& r ~

pareigas jgyvendinancios instituc1JOS
(dalininkL1 susirinkimo) jgalioto asmens
pareigos)

(vardas ir pavarde)

Joniskio rajono savivaldybes
meras

(vardas ir pavarde)
Gediminast Cepulis

(data)

t

,,1 ~Ig YJ.l -,f,

(data)
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Galutinis met4 veiklos ataskaitos ivertinimas

-~-a-~-. · --j--'-'l~M~(__

IV SKYRIUS
KITl) METl) VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. Kittt metq uzduotys
(nustatomos ne maziau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uzduotys)
Uzduotys
9 .1. 20 19 met4 veiklos piano
parengimas ir jgyvendinimas.

9.2. Tarptautines mokini4 ir
mokytoj4 konferencij os
,, Projektai: gali ma mokyti ir
mokytis kitaip,, organizavimas.

9.3. Kryptingai tobulinama
darbuotoj4 kvalifikacija,
vertinama j4 veikla.

9.4. udaromos palankios
Sl:}lygos
visapusiskam
asmenybes ugdymui(si).

Siektini rezultatai
Bus numatomas
2019
met4 Gimnazijos veiklos
prioritetas, kaip met4
uzduotis
Gimnazijai.
Deklaruojamu prioritetu
akcentuoti
sieksime
pasirinktus
veiklos
aspektus,
sudarysime
veiklos
piano
jgyvendinimo programas.
Bus organizuojama
tarptautine konferencija
su gimnazijos partneriais,
Sl:}l ygas
sudarant
bendravimui
If
bendradarbiavimui,
veiklos
sklaidai
ir
viesinimui.
Bus vykdon1i metiniai
pokalbiai, akcentuojamas
demesys ugdymo kokybei
ir pafangai. Daugumos
(ne maziau kaip 50 %)
gimnazijos
darbuotoj4
metine veikla vertinama
gerai,
orgamzuoJamas
nuoseklus
gimnazijos
darbuotoj4 kvalifikacijos
tobulinimo procesas.

Bus stiprinarna socialine
1r
pilietine
veikla,
patobulinta skatinimo ir
drausminimo
tvarka,
pagalbos
mokiniui
sistema,
aktyvinamas
bendruomenes
i(si)traukimas ! ugdymo
procesl:} Ir mokyklos

Rezultat4 vertinimo rod ikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
uzduotys jvykdytos)
9.1.1. 2019 m. sausio 3 1 d.
gimnazijos
bendruomenei
pristatytas 2019 m. veiklos
priori tetas ir parengtas veiklos
planas;
9.1.2. I 00 proc. igyvendinti
2019
m.
veiklos
plane
numatytas programas.

9.1. konferencijl:} organizuoti
20 19 m. balandzio men;
9.2. konferencijoje dalyvaus
iki I 00 dalyvi4.

9.3.1. atsizvelgiant ! metmI4
veiklos vertinim4 rezultatus,
paskatinti ne maziau kaip 5
darbuotojai;
9.3.2. bent v1enas mokytojas
itrauktas i 20 19 m. mokytoj4
kvalifikacijos kelimo program(},
aukstesnei
kva lifikacijos
kategorij ai igyti;
9.3.3. iki 20 19 m. Il-ro pusm.
pabai gos atl iktas tyrimas, kaip
mokytojo veiklos vertinimas
daro itakl:} mok ini4 asmeninei
mokymosi pafangai.
9.4.1. iki 2019 m. kovo Id.
parengti ir patvirtinti socialines
ir pil ietincs ve iklos aprasl:};
9.4.2. 20 19 m. I-ml:} pusm.
pakoreguoti
mokiniq
Ir
skatinimo
drausminimo
tvarkl:};
9.4.3. i(s i)traukimo skatinimui
pasiulyti iki 5 sv iec iamt.Jit.J ir
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9.5. Kuriama pasiekim4
pa:Zangos vertinimo ir
uztikrinimo sistema.

kultlirinj gyvenim(}.
Bus
skatinamas
uzsiemim4
kitose
aplinkose
vykdymas,
tobulinan1a
pamokos
1r
pamokq
vadyba
stebejimo
(kontroles)
sistema, aktyvinamas IT
ugdymo
panaudoj imas
procese.

kul tUriniLJ veiklLJ.
9.5. 1. kasmet mokytojai veda
maziausiai po 1 atvirC} ir/ar
integruotC} pamokC}, pamokC}
netradicinese apli nkose;
9.5.2. iki2019m.vasario Id.
pareng1amas
pedagogines
prieziuros planas;
9.5.3 . administracij a ir
metod ini 4 grup14 pirmininkai
per metus iki 5 kart4 stebi
kiekvieno
mokytojo
uzsiemimus;
9.5.4. per 20 19 m. 1-mC}
ketvirtj
suformuluojami 1r
patvi11inami reikalavimai IT
panaudojimui ugdymo procese.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uzduotys gali buti nejvyk<lytos (aplinkybes, kurios gali
tureti neigiamos jtakos jvykdyti sias uzduotis)
(pi ldoma suderinus su sv1et1mo jstaigos vadovu)
I0.1. Ilgalaikis asmens ar darbuotojLJ nedarbingumas.
I0.2. Teises akt4 pasikeitimas, nebuvimas, pavestos kitos uzduotys.
l 0.3. Darbuotojq kaita.
Joni~kio

(~vietimo jstaigos savininko teie
pareigas jgyvendinantios insti tUCIJOS
(dalininkq susiri nkimo) jgalioto asmens
pareigos)

(~vie t imo

istaigos vadovo pareigos)

rajono savivaldybes

meras

(vardas ir pavarde)

Gedimina5i C~pulis

,t,fg ·C,t -,t6
(data)

