JONISKIO ,,AUSROS" GIMNAZIJOS
direktoriaus Vidmanto Sutniko
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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO JGYVENDINIMAS
1. Joniskio ,,Ausros" gimnazija atvira, demokratiska, motyvuojanti, turinti ger~ materialiny
bazy, teikianti kokybiskas svietimo paslaugas Gimnazija.
2. 2018 metais Gimnazijoje veikla vykdyta vadovaujantis Joniskio "Ausros" gimnazijos
2016-2020 metq strateginiame plane , 2018 metq veiklos programoje iskeltais tikslais bei
u.Zdaviniais. 2018 m. eigoje buvo parengti (patvirtinti, pakoreguoti) Gimnazijos veikl~
reglamentuojantys dokumentai: 2018 met4 veiklos programa, pakoreguotas ugdymo planas 20172019 m. m., papildytos vidaus darbo tvarkos taisykles, parengtas Darbuotoj4 asmens duomen4
saugojimo tvarkos apra8as, Lygi4 galimybi4 politikos ir jos jgyvendinimo tvarkos apra8as,
Mokytojq pareigybes apra8ai, mokomajq dalykq ilgalaikiai planai ir kt.

3. 2018 metq veiklos programos tikslai ir uidaviniai:
3.1. UZtikrinti veiksrningct kokybiskct ugdymo proceso organizavim'b siekiant mokinio
asmenybes brandos:
3.1.1.tobulinti pamokos organizavim~;
3.1.2. kurti ve iksming~ pagalbos mokiniui sistem(b padesianci~ kiekvienam mokiniui siekti
asmenines paZa.ngos;
3.1.3. pletoti metodiny veikl(b efektyviai i8naudoti intelektinj ir organizacinj potencial(b
siekiant profesines kompetencijos augimo;
3.1.4. u.Ztikrinti kokybisk~ ir modernq ugdymo (si) proceso organizavim~.
3.2. Ugdyti kultiir'b kaip universalict vertybe, gimnazijos bendruomenes isskirtinj bruoZa:
3.2.1. sukurti saugi~ ir sveik~ ugdymo (si) aplink~ gimnazijoje;
3.2.2. ugdyti s~oning~ poziUtj j gimnazijos tvark(b gerinti bendruomenes mikroklimaUl;
3.2.3. puoseleti gimnazijos tradicijas;
3.2.4. tobulinti viesuosius rysius, atskleisti visuomenei gimnazijos veiklos pasiekimus.
4. Mokiniq skaicius gimnazijoje:
4.1. 2018 met4 sausio 1 d. - 382 mokiniai (16 klasi4 komplekhl) + 45 Suaugusiaj4
mokymo skyriaus mokiniai (2 klasi4 komplektai);
4.2. 2018 metq rugsejo 1 d. - 377 mokiniai (15 klasiq komplekhl) + 42 Suaugusiaj4
mokymo skyriaus mokiniai (2 klasi4 komplektai).
4.2.3. Nemokam~maitinim~gauna: 47 mokiniai (2018-01-01), 35 mokiniai (2018-09-01).
5. Vadovavimas ugdymui ir mokymuisi:
5.1 . Formuojant Gimnazijos ugdymo turinj vadovautasi svietimo stebesenos, mokini4
pasiekim4 ir paZa.ngos vertinimo ugdymo procese informacija, pasiekim4 tyrim4, Gimnazijos
veiklos kokybes jsivertinimo duomenimis, sudaroma galimybe kiekvienam mokiniui dirbti aktyviai,
stiprinti mokymosi motyvacij~, rinktis dalykq modulius auksUl pasiekim4 lygj turintiems
mokiniams (gilinti dalyk4 mokym1!5i) bei zemesniq gebejimq mokiniams (zini4, gebejimll spragoms
kompensuoti).
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5.2. Ugdymo rezultatai (mokiniu pasiekimai ir paianga):
5.2.1. 2018 m. pagrindinio ugdymo program~ baige 78 mokiniai, visi jgijo pagrindini
issilavinim<h o 95 proc. is j4 siekia vidurinio issilavinimo gimnazijoje. PUPP ir brandos egzamin4
rezultatai rodo, kad mokini4 dalykines kompetencijos yra pakankamai geros. 50, 7 proc. lietuvi4
kalbos ir literatiiros PUP patikrinimo rezultatai buvo geri (jvertinimai - 7-10), 46,8 proc.
patenkinami (jvertinimai - 4-6), 2,6 proc. Zerni (jvertinimai -1-3), salyje - 6 proc. jvertinimai Zerni.
25,7 proc. matematikos PUP patikrinimo rezultatai buvo geri (jvertinimai - 7-10), 52,5 proc.
patenkinami (ivertinimai - 4-6), 21,8 proc. Zemi (ivertinimai - 1-3), salyje - 25,5 proc. ivertinimai
iemi. Gimnazijos mokini4 vidutine surinktq PUPP taSkq dalis procentais didesne negu salies
mokyklose: matematikos - 44,9 proc. (gimnazijoje) ir 42,6 proc. (salyje); lietuvi4 kalbos ir
literatiiros - 57,9 proc. (gimnazijoje) ir 56,8 proc. (salyje).
5.2.2. 2018 m. vidurinio ugdymo program~ baige 111 mokini4, 108 is j4 jgijo vidurinj
·s
· ·
v as
l tyb.m14
· egzammq
· rezultatai
I SI·1 avlllllll~.
Egzaminas
Laike
ISlaike
16-35
36-85
86-1 00
sk./ %
sk./ %
sk./ %
sk./ %
sk./ %
9 1/91
48/48
12/12
Lietuvi4 kalba ir
100/90
31/31
literatiira
82/83,7
22/22,5
I /I
Matematika
98/88,3
59/60,2
58/57,4
27/27
Uzsienio kalba (angl4)
101191
98/97
13/13
(3%-100)
2/3,6
55/49,6
53/ 96,4
32/58,2
19/34,6
Istoriia
Geografija
19/42,2
23/51 , 1
3/6,7
45/40,5
451100
(2,2% - 100)
6117,6
Biologija
34/100
11 /32,4
17/50
34/30,6
4/57,1
Fizika
7/6,3
7/ 100
3/42,9
010
1/ 10
Chemija
10/9
I 0/100
010
9190
Informacines
9/8, 1
9/ 100
3/33,3
2/22,2
4/44,4
technologijos
Gimnazijos 2018 m. valstybini4 brandos egzamin4 rezultatai palyginus su Nacionalinio
egzamin4 centro pateiktais kitq salies mokykl4 duomenimis atitinka vidurkj arba, atskif4 dalykq,
virsija. Sekmingai (100 proc.) abiturientai islaike geografijos, biologijos, fi zikos, chemijos bei
infonnacini4 technologij4 egzarninus. Tuo tarpu 5alyje geografijos egzamin~ islaike tik 96,2 proc.,
biologijos, fizikos, chemijos bei informacini4 technologij 4 apie 97-98 proc. Sesiq abiturient4 angl4
k. VBE darbai ivertinti 100 bal4. Viena gimnazijos abituriente is dvidesimties salies abiturientql 00
bal4 jvertinim~ gavo is geografijos VBE.

6. 2017-2018 mokslo metq tolimesne abiturientq veikla:
Abiturien14
sk. ugdymo
proccso
pabaigojc

Gavo
bran dos
atestatus

111

Gavo
pafymejirnus

3
108

Skaieius/ (is
j4 j valstybes
finansuojarnas
vietas)

39/
28

Proccntas (is
j 4 j valstybes
finansuojarnas
vi etas)

Skaieius/ (is
j 4 i valstybes
finansuojarnas
vietas)

Proccntas (iS
j4 j valstybes
finansuojan1as
vietas)

35,1 %
25,2 %

36 I
15

32,4 %
13,5 %

Dirba
Lictuvojc
(skaieius)

10

!stojo j
ufs ienio
universitetus
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10. Suaugusiqjq mokymo skyriaus ypatumai:
2017 m. gegl1Zes 31 d. Joniskio rajono savivaldybes tarybos sprendirnu Nr. T-141
likviduota Joniskio jaunirno ir suaugusiaj4 mokykla. Nuo 2017 m. rugsejo 2 d. prie Joniskio
,,Ausros" girnnazijos jsteigtas suaugusiaj4 mokymo skyrius. Skyriuje mokosi 18 met4 amiiaus ir
vyresni asmenys, apsisprendcr tcrsti nutraukt~ mokymqsi, 16-17 met4 dirbantys jaunuoliai,
nepilnametes, esancios nestumo ir gimdymo atostogose, nepilnameciai tevai, auginantys savo
vaikus. Mokiniai ugdomi pagal pagrindinio ugdymo programos antraj~ dali ir vidurinio ugdymo
program~ grupinio neakivaizdinio mokymosi forma.
2017-2018 m. m. pirmoje ir antroje gimnazijos jungtineje grupeje mokesi 15 mokini4,
treCioje ir ketvirtoje girnnazijos klasese - 31 mokinys. Dauguma skyriaus mokini4 turi akademini
atsilikim~, neigiamos mokymosi patirties, stokoja valios, del jvairi4 prieiasci4 nutraukia mokymqsi.
Noredami sudaryti didesnes galirnybes suaugusiems mokytis pradejome naudotis nuotoline
mokymosi sistema MOODLE. Mokini4 pasiekimai vertinami atsi:lvelgiant ne vien i programinius
ugdymo tikslus, bet i individualius kiekvieno mokinio gebejirnus, siekiant asmenines pai.angos
mokiniui tinkamu tempu
12 abiturient4 rinkosi laikyti lietuvi4 kalbos ir literatiiros, technologij4 MBE bei
uzsienio k. (angl4), istorijos, geografijos VBE. Egzaminus sekmingai islaike. Penki abiturientai BE
nepasirinko.
Desimtok4
skaicius ugdymo
proceso
pabaigoje
11

Gavo issilavinimo
pa.Zymej irnus

Gavo pa.Zymejimus

Tcrsia moksl~ pagal vidurinio
ugdymo program~ (BUM) •,
skai ci us 2018-09-01

SkaiCius

%

SkaiCius

%

SkaiCius

%

5

45

6

55

5
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Mokiniai, baigcr pagrindinio ugdymo program~ ir jgijcr pagrindini issilavinim~:
Dauguma mokini4 yra priversti derinti seim~ mokymqsi ir darb~.
11. ZmogiSkqjq istekliq valdymas ir vadovavimas pedagogq kvaliflkacijai:
11.1 . Mokvtoju skaicius gimnazijoje:
2018 m. sausio 1 d. ir rugsejo 1 d. - 43 mokytojai, l socialini s pedagogas ir I psichologas.
11 .2. 2018 metais mokytojy kvalifikacija: 2 - ekspertai, 31 - metodininkas, 9 - vyresnieji
mokytojai, 3- mokytojai.
2018 m. I pusmetyje dailes ir technologij4 mokytojai Jurgitai Burauskienei suteikta
vyresniojo mokytojo kvalifikacine kategorija ir socialinei pedagogei Jurgitai Bulzgienei suteikta
metodininko kvalifikacine kategorija.
2018 met4 Lietuvos sokio mokytojo rinkimus laimejo sokio mokytoja metodininke Sigma
Jonusiene.
11.3. Mokytojai kele kvalifikacii<! seminaruose:
Seminarai visai bendruomenei - 364 valandos;
Dalykiniai seminarai - 463 valandos;
Vadybos seminarai - 38 valandos;
Seminarai ir darbo stebej irnas uisienyje - 150 valand4.
IS vi so 1015 val.
11.4. 2018 m. 20 mokytoj4 skaite pranesirnus gimnazijos, rajono, falies ir l1Zsienio sali4
konferencijose, vede seminarus salies bei rajono mokytojams, dalinosi geraja darbo patirtimi, vede
38 atviras ir integruotas pamokas rajono, falies ir uzsienio sali4 (Aliiksnes gimnazijos, Latvija)
mokytojams.
11.5. Organizuota rajonine konferencija "IT panaudojimo patirtis ugdymo procese Joniskio
"Ausros" gimnazijoje".
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12. 2018 m. vykdytos akcijos, konkursai, renginiai:
konkursas - Sveikatos fiesta-2018;
viktorina - ,,Sveikata - fizine, dvasine ir socialine gerove";
isvyka i Zagares socialiniq paslaugll centr<i - labdaros akcija ,,UZkresk gerumu";
Veiksmo savaite ,,BE PATYCil)";
plaka11.l konkursas ,,PatyCios bijo tavo nepritarimo" 2 gimnazines klases;
akcija Pasaulinei dienai be tabako pamineti ,,Obuolys vietoj cigaretes";
kraujo donorystes akcija ,,Tu gali isgelbeti gyvyby";
socialine akcija ,,UZkresk gerumu";
Tolerancijos dienos minejimas;
protmusis ,,AIDS - geriau zinoti!";
socialine akcija ,,As ir Tu - tai mes!";
Europos kalbq diena;
,,Lietuviq kalbos dienos" (5 dienos);
koncertas ,,Su daina per gyvenim<i";
dainq festivalis "Dainuoj u Lietuvai";
gitaristq ir ,,Dainavimo studija" koncertai;
paskaita abiturien11.l tevams ,,Kaip padeti savo vaikui jveikti egzaminq stres<i" ir kt.
13. Karjeros ugdymo veikJa:
klases valandeles - susitikimai su LDA, LAJM, JDB, KASTU INTERNATIONAL,
VGTU, LKA, Sodros atstovais;
dalyvauta Zaidime-viktorinoje ,,Pa:link aviacijos pasaulj" (organizatorius :lurnalas
,,Aviacijos pasaulis"). Skrydj lektuvu laimejo Id kl. mok. Redas Kristopaitis;
vyko projektas ,,Sugrjzimai 2018", susitikimas su buvusiais abiturientais;
isvykos j LITEXPO Studijq mugy ,,Studijos 2018",j Kauno ,,Zalgirio" aren(!, renginys
,,Geriausia Ever pamoka" . lkvepianCios asmenybes is Lietuvos ir pasaulio;
vyko karjeros diena - projektas ,,J gyvenim<i' ', 3 kl. mok.iniams.

14. Projektai, kuriuos jgyvendinome 2018 metais gimnazijoje:
14.1. Ilgalaikiai projektai girnnazij oje:
• ,, Zymus kra5tieciai ir siandieninio jaunimo ugdymas": J. Kisieliaus meninio skaitymo
konkursas (mokyklinis ir rajono turas), susitikimq su buvusiais girnnazijos aukletiniais
ciklas;
• projektas ,,Veiklus jaunimas" - neformali jaunimo grupe ,,Stop";
• projektas ,,Jaunimo kompasas".
14.2. Tarptautiniai projektai:
• Erasmus+ KA2 tarptautinis projektas ,,What' s your impact on Earth?" Partneriai:
Vengrij a, Estija, Italij a, Portugalija, Lenkija, Lietuva;
• Erasmus+ KA2 tarptautinis projektas,, Play CS+ MTG". Partneriai: Portugalija,
Graikij a, Vokietija, Belgija, ltalija, Lietuva;
• parengtas ir finansuotas Erasmus+ KA2 tarptautinis projektas,, Conservation of food".
Partneriai: Slovakija, Pranclizija, Vokietija, Lietuva;
• parengtas ir finansuotas Erasmus+ KA2 tarptautinis projektas,, Don't worry. Be
healthy". Partneriai: Graikija, Austrij a, Lenkija, Vengrija, Lietuva;
• tarptautinio Dofe proj ekto veikl4 organizavimas ir vykdymas; Aukso zenklelio
apdovanoj imas;
• bendradarbiavimas su Latvijos Aliiksnes rniesto valstybine girnnazija. Gerosios patirties
sklaidos seminarai Lietuvoje (2);
bendradarbiavimas su Latvijos Rygos lietuvi4 mokykla.
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15. Gimnazijos veiklos kokybes jsivertinimo veiksmingumas:
2018 m. I pusmetj atliktas gimnazijos 2 srities ,,Ugdymas (is) ir mokini4 patirtys"
(rodiklio ,,Mokymosi IUkesciai ir mokini4 skatinimas") gilusis veil<los kokybes jsivertinimas.
Nustatyti stiprieji ir tobulintini sio rodil<lio aspektai:
Mokiniy, teyy, mokytojy vertinimy vidurkiai (maksimalus balas - 4 ):
• Mokytoj4 ir mokini4 tarpusavio bendravimo tonui budinga pagarba ir kito vertinimas 3,6.
• Vertinimo kriterijai mokiniams pateikiami aiskiai ir skaidriai - 3,6.
• Mokytoj4 ra5omi jvertinimai ui atsakinejim<! pamok4 metu, kontrolini4 ir nam4 darb4
jvertinimai yra pelnyti - 3,6.
• Manau, kad m\is4 gimnazija tinkamai parengia tolimesniam mokymuisi, studijo ms - 3,3.
• Gimnazijoje yra geros galimybes ismokti tai, ko reikia - 3,3.
• Mokini4 pasiekimai ir laimejimai yra jvertinami (paskatinimais, geru fodZiu ir kt.) - 3,3.
• Mokini4 pasiekim4 aptarimai su mokini4 tevais yra organizuojami tinkamai - 3,3.
• Pakankamai demesio skiriama mokinio atsakomybes ui savo mokymosi rezultatus
didinimui - 3,3.
•
Dafnai skiriami individualiai skirtingi nam4 darbai - 2,7.
•
Dauguma mokytoj4 gerai zino mokinio silpnybes ir stiprybes - 2,8.
• Mokytojai dainai ismegina pamokoje k<! nors naujo - 2,9.
• Pakankamai demesio skiriama mokini4 pasitikejimo savo jegomis skatinimui - 2,9.
• Mano mokytojai su manimi aptaria, kci aS moku gerai, kur aS padariau pafang'! ir kur
tureciau pasitempti - 2,9.
• Mokytojai vieni su kitais derina kontrolini4 darb4 skyrim<! tos pacios klases mokiniams

-3, 1.

16. Gimnazijos ugdymo proceso aprupinimas
•
•
•
•
•
•

Gimnazijos stadiono rekonstrukcijos projektas jgyvendintas 80 proc. Liko rninkstos
dangos klojimo ir ZiUr0\74 trib\in4 montavimo darbai.
Jvykdyti Gimnazijos modernizavimo projekto 2018 m . darbai: bald4 pirkimas, statybos
ir remonto darb4 projekto parengimas.
lsigyti 4 naujos kartos artimo zidinio multimedijos, 2 nesiojami kompiuteriai, 2
stacionarus kompiuteriai, 2 multifunkciniai spausdintuvai.
lsigyta Wi-Fi jranga ir praplestos beviel io intemeto tinkle naudojimo ugdymui
galimybes.
Jsigyti specialUs archyviniai stelaZai mokyklos archyvui.
IS viso jsigyta priemoni4 ui 13 tlikst. Eur.
Jrengti trinkeli4 takai ir dvi lauko klases mokyklos parke ui 12,9 tlikst. Eur.
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17. Lesos:
MOKSLEIVIO KREPSELlS 2018M.
Darbo
sodra
Mitybos
ubnokest
iSI.
is

ry~ iai

transporto komandir ilg.mat.tu kvalifikac inf. techn. kitos Komunali
paslaugos uo1es
rto
.kelimas prekes ir prekes
nes
remontas
pas I.
paslaugos

kitos
pasIau gos

Viso

Planas

492,4

150,1

0,0

0,0

1,2

0,0

1,4

7,3

3,4

0,0

17,1

672,9

Panaudo
ta

491 ,5

150,0

0,0

0,0

1,2

0,0

2,3

7,3

3,4

0,0

17,2

672,9

MOKSLE IVIO KREPSELIO OPTIMIZA VlMO LESOS 2018M.

Darbo
utrnokest
is

sodra

Mitybos
iSI.

rySiai transporto komandir ilg.mat.tu kvalifikac inf.teehn. kilos Komunali
paslaugos UOlCs
rto
.kelimas prekes ir prekes
nes
rcmontas
pas I.
pasIaugos

kitos
paslaugos

Vi so

Planas

3, 1

1,0

4,1

Panaudo
ta

3,1

1,0

4,1

SA VIVALDYBEs Li:SOS 2018 M.

Darbo
ubnokest
is

sodra

Milybos
iSI.

rySiai transporto komandir ilg.mat.tu kvalifikac inf.techn. kilos Komunali
pasIaugos uo1es
no
.kelimas prekes ir prckes
nes
pasI.
paslaugos
rcmonlas

kilos
pas Iaugos

Viso

Planas

11 0,4

33,6

3,0

2,9

0,0

3,5

0,2

0,0

3,3

40,5

8,0

205,4

Panaudo
ta

11 0,1

33,6

2,8

2,6

0,0

3,5

0,2

0,0

3,3

41 ,3

8,0

205,4

SPEC.PROGRAMl,J LtSos 2018 M.

Darbo
utrnokest
is

sodra

Mitybos
iSI.

rySiai transpono komandir ilg.mat.tu kvalifi kac inf.techn. kilos Komunali
paslaugos UOlCs
rto
.kelimas prekes ir prckes
nes
remontas
pas I.
paslaugos

Planas

23,7

0,4

4.4

0,2

5,1

Panaudota

21 ,8

0,2

3,5

0,2

1,3

kitos
pasIau gos

Viso

4,21

38,0

4,31

31,3

VALST.BIUDZETO Li:Sos (NEMOKAMAS MAITINIMAS) 2018 M.

Darbo
ubnokest
is

sodra

Milybos
iSI.

rySiai transpono komandir ilg.mat.tu kvalifikac inf.lechn. kilos Komunali kilos Soc.p Vi so
paslaugos uotes
paslaug aram
no
.kelimas prekes ir prckts
nes
pasl.
paslaugos
remontas
OS
a

Planas

7.8 7,8

Panaudola

7,7 7,7
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II SKYRIUS
METl) VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
18. Pa2rindima1 praeJus1q metq veiklos rezultatai
Metq uiduotys
(toliau - uzduotys)
18.1.Gimnazijos
modernizavimo
projekto
jgyvendinimas
Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

18.2.Tarptautiniq
Erasmus+ projektq
parengimas ir jq
jgyvendinimas

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

18.3.Ugdymo
proceso sekmingas
organizavimas

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

Siektini rezultatai
Organizuoti projekto ,,Joniskio
,,Ausros" gimnazijos
modemizavimas" jgyvendinimit
u:ltikrinant ugdymo proceso
te(stinurnci

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos uzduotys jvykdytos)
lvykdyti projekto ,,Joniskio ,,Ausros"
gimnazijos modemi zavimas" 2018
metams nurnatyti darbai

Parengtas statybos ir remonto darb4 technini s projektas. Jvyko bald4
pirkimo konkursas. Parengtos pirkimo sitlygos chernijos ir biologijos
laboratorinei jrangai ir priemonems
lgyvendinti 2018 m. numatyti
Erasmus+ KA2 projektl! ,, What's your
impact on Earth" ir ,,Play CS+MTG"
Koordinuoti Erasmus+ projekh!
bei +KAI projekto ,, IKT gabiems
veik.14 jgyvendinim<t ir dalyvauti
mokiniams" darbai.
projekt4 veikloje
Parengtas ir patvirtintas vienas naujas
Erasmus+ projektas
Uzbaigtas Erasmus+KAl projektas ,,IKT gabiems mokiniams". Vykdomos
Erasmus+ KA2 projekto ,, What's your impact on Earth" veiklos. Jvyko
partneri4 susitikimai Portugalijoje, Lenkijoje, Lietuvoje.
Yykdomos Erasmus+KA2 projekto ,,Play CS+MTG" veiklos. Jvyko
partneri4 susitikimas Portugalijoje ir ltalijoje.
Parengtas ir gautas finansavimas Erasmus +KA2 projektui ,,Conservation
of food" su partneriai s Slovakijoje, Pranciizijoje (Gvadelupe), Vokietijoje.
Jvyko du partneri4 susutikimai Lietuvoje.
Parengtas ir gautas finansavimas Erasmus+KA2 projektui ,,Don ' t worry.
Be healthy" su partneriais Graikijoje. Austrijoje, Lenkijoje, Vengrij oje.
Jvyko partneri4 susitikimas Vengrijoje.
Koordinuoti gimnazij os Ugdymo
piano ir Metines veiklos
programos parengim<t tr
jgyvendinim<t, siekiant ugdymo
kokybes

Jvykdyti Ugdymo piano ir Metines
veiklos programos numatyti darbai ir
pasiekti rezultatai

Jvykdyti Ugdymo piano ir Metines veiklos programos numatyti darbai.
Jgyvendintos ugdymo kokyby motyvuojancios veiklos - ugdymo proceso
individualizavimo ir diferencijavimo priemones bei ugdymo proceso
apriipinimo ir modernizavimo priemones.
NEC duomen4 analize rodo, kad gimnazijos PUPP ir BE rezultatai
prilygsta didziqj4 Lietuvos mokyklq rezultah! vidurkiui.
Yirsijome negatyvios socialines aplinkos regiomi mokykh.i rezultatus.
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19. Uzduo
19.1.Gimnazijos stadiono
rekonstrukcija:
*sudaryti scµygas sekmingai stadiono
rekonstrukcijai u:Ztikrinant ugdymo
proceso tystinurnci;
*ivykdyti remonto darbus, stadionas
priimtas eksploatacijai.

Stadiono rekonstrukcijos darbai nesutrikde
ugdymo proceso. Statybos darbai jvykdyti 80
proc., liko pakloti minks~ dangC! ir swnontuoti
ziiirOYl! triblinas. Generalinio rangovo
subrangovai nejvykde priim14 jsipareigojim4 ir
asfaltavimo darbai velavo, todel stadiono
priemimas eksploatacijai nukeltas i 2019 metus.
Tai buvo nwnatyta kai rizikos veiksn s.

20. Uzduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ildoma, "ei buvo atlikta a ildom , svari "stai os veiklos rezultatams

20.1. Pasirengti pedagogq etatinio apmokejimo
jvedimui ir mokyklq fmansavimo pertvarkai.

Uzduotys

Siektini rezultatai

Poveikis svietimo .stai OS veiklai
Pertvarkyta mokyklos finans4 politika,
parengtos naujos darbo sutartys,
pareigybi4 apra8ai. Skland:Ziai pereita
prie naujos darbo apmokejimo tvarkos.
Mokytoj4 vidutinis atlyginimas isaugo
13 proc. Swna:Zintos islaidos pagalbai
mokiniui ir valdymui.

buvo ir rezultatai
Rezulta14 vertinimo rodikliai
Pasiekti rezultatai
(kuriais vadovauj antis
vertinama, ar nustatytos
ir j 4 rodikliai
uzduo S • kd OS

III SKYRIUS
PASIEKTT) REZULTATT) VYKDANT UZDUOTIS JSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJV TOBULINIMAS
22. Pasiekt

kdant uiduotis "sivertinimas
Uzdu0Ci4 jvykdymo aprasymas

22.1.Sudarytos s~lygos gimnazijos stadiono rekonstrukcijos darbams, jie
nesutrukde ugdymo proceso. Stadiono statybos darbai jvykdyti 80 proc.
Stadionas nepriduotas eksploatacijai de) subrangovq nejvykdyt4
·si arei o"im , kas buvo numa
kai alimas rizikos veiksn s.

Pa:Zymimas atitinkamas
Ian elis
Gerai
Labai erai

22.3. Tarptautiniai Erasmus+ projektai sekmingai igyvendinami. Parengti
ir ftnan suoti du nau "i ro"ektai .
22.4. G imnazijos ugdymo planas ir Metine veiklos programa jgyvendinta.
Ugdymo proceso kokybiniai rodikliai geri. Ugdymo proceso aprupinimas
Jabai eras. Sekmin ai Jeto·ama mokini ir mo o· savirai~ka.
22.5. Sklandziai pereita prie naujos mokytoj 4 darbo apmokejimo tvarkos,
asiren a mok kl finansavimo tvarkos akeitimams.

Labai gerai
Gerai
Labai gerai
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(data)
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IV siyYruus
VERTINIMO PAG¢NDIMAS IR SIOLYMAI
24. Jvertinimas, jo pagrindimas ir siUlymai: Gimnazijos direktoriaus 2018 metq
labai gerai, nes direktoriui 2018 metams iskeltos uiduotys yra jvykdytos.

UJ Mt

" ' •b '

/'! I .1
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(data)

jgaliotas asmuo, ~vietimo pagalbos jstaigoje savivaldos institucijos jgaliotas asmuo
I darbuotoj4 atstovavim'l jgyvendinantis asmuo)

25. Jvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:
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VUA t~cu.~'-j- +-c._t~a.c.A.~---

~

( -)---mGerad~

Joni§kio raiono savivaldybes

para~as

Galutinis metq veiklos ataskaitos jvertinimas
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IV SKYRIUS
KITl) METl) VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

26. Kitq mehf uiduotys
nustatomos ne ma2iau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 tiZduotys)
UZduotys

RezultatQ vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis vertinama, ar
nustatytos uZduotys jvykdytos)
lvykdyti projekto 2019 metams
numatyti darbai

Siektini rezultatai

26.1. Gimnazijos
modemizavimo projekto
jgyvendinimas

Organizuoti projekto ,,Joniskio
,,Ausros" gimnazijos
modemizavimas" jgyvendinirn~
uZt:ikrinant ugdymo proceso
tC(stinum~.

Sudaryti s~lygas stadiono
rekonstrukcijai uZt:ikrinant ugdymo
proceso tC(stinum~
Koordinuoti Erasmus+ projektQ
igyvendinim~ ir naujq projektQ

26.2. Gimnazijos stadiono
rekonstrukcija
26.3. Tarptautiniq projektQ
parengimas ir jgyvendinimas

rengim~

Stadionas priimtas eksploatacijai

fgyvendinti 2019 m. numatytas
Erasmus+ KA2 projekto ,,What's
your impact on Earth",
,,Play CS+ MTG",
,,Conservation of food" ir
,,Don't worry. Be healthy"
veiklas.

26.4. Girnnazijos 100-mecio
renginiq jgyvendinimas

Koordinuoti gimnazijos jubiliejaus
rengini4 piano parengim~ ir

Parengti vien~ nauj~ proje~.
IS esmes jgyvendintas gimnazijos
I 00-mecio rengini4 planas

jgyvendinim~

26.5. Tobulinti vadybos

lgyvendinti vadybos tobulinimo
priemones: teoriniq serninarq
lankymas, tarptautines vadybos
patirties peremimas, dalijimasis
geraja patirtimi.

praktik~

Organizuoti rajono jstaigq vadovq
konferencij~ apie ugdyrno jstaigq
vadybines praktikas.

27. Rizika, kuriai esant nustatytos uzduotys gall buti neivykdytos (aplinkybes, kurios gali
tureti neigiamos itakos ivykdyti sias uzduotis)
ildoma suderinus SU svietimo .Stai OS vadovu
27. 1. Stadiono rekonstrukcijos rangovai nejvykdo savo jsipareigojimq.

27.2. G imnazijos modernizavimo projekto rangovai ir tiekejai nejvykdo savo jsipareigojimq.
27.3. Tarptautiniq projektq partneriai atsisako dalyvauti projekte.
27.4. Del nepakankamos finansines remejq paramos nebiitq jgyvendinti kai kurie plano
renginiai.

---

(~vietimo

jstaigos savininko eises ir
pareigas jgyvendinan~ios instI
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