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Seta

I SKYRIUS 6

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

(Trumpai aptariamos Svietimo istaigos strateginio plano ir istaigos metinio veiklos plano igSrvendinimo
krypfs ir pateikiami svarbiausi rezultatai bei rodikliai)

Setos gimnazijos (toliau - Gimnazijos) 2017-2019 m. strateginiame plane numatyti du prioritetai:
mokinio paLanga ir pilieti5kumo ugdymas.

Vadovaujantis strateginiu planu parengto 2019 m. veiklos plano svarbiausi rezultatai:
- Organizuotos 2 diskusijos ir 6 dalykiniai susitikimai su metodiniq grupiq mokytojais, klasiq

vadovais, tevq komiteto nariais, atskirq klasiq mokiniais, pagalbos mokiniui specialistais, administracijos
atstovais, gimnazistq tarybos nariais, siekiant aptarti, kaip mokiniams sekasi siekti paZangos bei kokios
pagalbos jiems reikia.

- 81,6 proc. pedagogq dalindamiesi gerqja patirtimi 2-3 kartus per metus patys kvietesi kolegas ar
administracija i dalykq pamokas-uZsiemimus.

-Nuo 2019 metq rugsejo pirmosios 87 proc. tevq (globejq rfipintojq) stebejo e. dienyne vaiko
pasiekimus ir paLang4.

- Matuojant mokiniq paLangqpradinese klasese kas menesi mokiniai isivertina testq rezultatus, mokosi
formuluoti uZdavini, numato, k4 galetq daryti geriau, kas galetq jiems padeti.5-8 kl. mokiniai paZangos
knygelese kas menesi stebi savo rezultatus, pob'timoksle. Individuali mokiniq paLangaanalizuotaklasiq
valandeliq metu, individualiq pokalbiq metu diskutuojant, tyrinej antrczultatus, formuluojant lflkesdius.

- Suorganizuotos 2 mokiniq-tevq-mokytojq dienos, kuriose balandZio men. dalyvavo 45 proc., o
gruodZio men. - 66,6 proc. tevq (globejq, rDpintojq). Jq metu vyko individualios konsultacijos su dalykq
mokytojais, klasiq vadovais, individualtis pokalbiai su pavaduotoja ugdymui, pagalbos mokiniui
specialistais, pagalbos mokiniui grupe, projekto ,,Matematika - laimetojq mokslas" vykdymo komanda.

- 2019 metais visose klasese vyko mokiniq tevq susirinkimai (i5 viso - 13 susirinkimq, juose dalyvavo
apie 74 proc. mokiniq tevq (globejq rupintojq).

- {vyko 3 seminarai-praktiniai mokymai tevams.
- 2019 metais karjeros ugdymo klausimais Gimnazijos I-IV klasiq mokiniams buvo organizuoti 4

susitikimai su auk5tqjq mokyklq studentais ir profesiniq mokyklq mokiniais.
- Buvo organizuotos 5 konsultacijos II klases mokiniams sudarant individualius planus.
- 7 ir III klaseje pradetos vesti psichologijos pamokos, 5-6 klasese -,,Robotikos" neformalaus Svietimo

programa, integruojant j4 su matematika.
- Pravesta daugiau kaip 50 ivairiq renginiq, akcijq, projektq, netradiciniq veiklq, susijusiq su

pilieti5kumo, Gimnazijos tradicijq, sveikatinimo, bendruomeni5kumo, kultiiros, dalykiniq Ziniq bei
paZinimo skatinimu.

- Siekiant ugdyti ir puoseleti pilieting atsakomybg, lyderystg ir savanorystg, organizuota daug ivairiq
renginiq, akcijq ir mokymq mokiniams.

Gimnazijos 2017-2019 mettl strateginis planas igyvendintas gerai: suplanuotq veiklq igyvendintag2,6
proc. Strateginio plano igyvendinimas vyko per 2017, 2018, 2019 metq veiklos planq vykdymq. 2017
metqveiklosplanoigyvendinimorezultatassieke35proc.,20l8metq-96,8proc., o2019m.-9l,7proc.
Detali veiklos planq igyvendinimo analize yra pateikta 2018,2019 ir 2020 m. veiklq planuose, kuriuos



II SKYRIUS
METU VEIKLoS uZouoTYS, REZULTATAI IR RoDIKLIAI

ndiniai pra6iusiu metu vei klos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)

Siektini
rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar nustat5rtos

uZduotys iwkdltos)

Pasiekti reztltatai ir jq rodikliai

l.l.Taikyti
griZtamojo ry5io
metodikos
principus,
aktyvinant
bendradarbiavim4
su mokiniais ir jq
tevais.

Teikiama
konsultacine
pagalba
mokiniams,
atsiZvelgiant i
jq mokymosi
pagalbos
poreikius.
Tevai aktyviai

itraukiami i
pokalbius ir
skatinami
prisiimti
atsakomybg uZ

savo vaikq
mokym4si.

Klasiq vadovai,
Svietimo pagalbos
specialistai ir
administracijos atstovai
praveda ne maZiau kaip
5-is pokalbius
Gimnazijoje su

mokymosi problemq
turindiu mokiniu irjo
tevais (globejais,
r[pintoj ais), aplanko ne
maLiau kaip 5-ias
mokymosi problemq
turindiq mokiniq
Seimas, priima
susitarimus (iv.
formomis) del mokinio
paZangos gerinimo,
stebi ir vertina
susitarimq laikym4si.
Administracija ir
pagalbos specialistai
dalyvauja ne maZiau
kaip 3 klases
valandelese, kur
kalbama apie
mokym4si, galimybes,
pareigas, teises,
problemas ir jq galimus
sprendimus.

Pagalbos mokiniui grupd bei direktoriaus
pavaduotoja ugdymui praved6 102
individualius pokalbius su mokiniais,
turindiais du ir daugiau neigiamq paLym\4
i5 eiles. Priimti susitarimai, vykdoma
pasiekimq stebesena. Rezultatai
periodi3kai aptarti administracijos
pasitarimuose. Stebint mokiniq pfrangq
2019 m. balandZio mdn., 23,6 proc.
mokiniq turejo neigiamus tam tikro dalyko
ivertinimus. Teikiant mokymosi pagalb1,
dirbant individualiai su mokiniu, pagerejo
mokinirl mokymosi rczultatai: 2019 m.
balandZio m6n. neigiamq ivertinimq turejo
46 mokiniai (23,6 proc.), antr4 pusmeti -
14 mokiniq (7,2 proc.). Palyginus 2018 ir
2019 m., gimnazijos paZangumas padidejo
2,75 proc.o lankomumas - l7 proc.
Organizuotos 6 diskusijos su 5, 6ab, 8, I
klasiq mokiniais del mokymosi paZangos,
priimti susitarimai.
Bendradarbiaujant su seni0nijq socialiniais
darbuotojais ir klasiq vadovais, pagalbos
mokiniui specialistai aplanke 12 Seimq.
Gimnazijoje pagalbos mokiniui specialistai
organizavo 15 individualiq susitikimq su
tevais, kuriuose tevai ir mokiniai
konsultuoti del paZangumo, drausm€s,
pamokq lankomumo problemq sprendimo,
priimti susitarimai, vykdyta susitarimq
stebesena.
Suteikta psichologine pagalba: ivyko 26
individualtis pokalbiai su mokiniq tevais
(dalyvaujant mokiniui) del mokymosi ar
kitq problemq, kylandiq del emociniq ar
psichologiniq prieZasdiq, aptariami
laukiami tei giami r ezuftatal
Teikta pagalba 7-8 kl. mokiniams vykdant
projekto ,,Matematika - laimetojq
mokslas" veiklas, organizuotas namq darbq
atlikimas 7-8 kl. pailgintose grupese. I5
viso 2019 m. pravesti 459 uZsiemimai.
Projekto metu buvo isteigta mokytojo-
padejejo pareigybe (3,5 val.), siekiant
gerinti matematikos mokym4, integruojant
matematik4 ir robotik4.
2019 m.I pusmeti lyginant su II pusmediu
paZangumas 7-8 kl. padidejo l0 proc. (7 kl.
- 4 proc. 8 kl. +14 proc.). mokvmosi



vidurkis 'padidejo 4,9 proc. (7 kl. -0,3
proc., 8 kl. +5,2 proc.)
Vykdyti individualus pokalbiai su tevais
aptariant bandomqjq egzaminq, NMPP,
PUPP, diagnostiniq testq rezultatus: spalio
m6n. organizuoti visq klasiq tevq
susirinkimai, vyko mokiniq- mokytojq-
tevu dienos lapkridio bei sruodZio men.

1.2.Dalyvauti
nacionaliniuose
(ar)
tarptautiniuose
projekiq
koukLrsuose,
kuriq nuostatai
skatina mokyklq
paZang4.

lr
Igyvendinamas
nacionalinis ir
(ar) tarptautinis
projektas,
skirtas
nrokyklos
paLangai
ger:inti.

Gimnazija sekmingai
uLbaigia ig5rvendinti
2014-2020 mett4
Europos Sqjungos fondq
investicijq veiksmq
programos 9 prioriteto

,,Visuomends Svietimas
ir Zmogi5kqjq i5tekliq
potencialo didinimas"
09.2.1-ESFA-K-728
priemones

,,Ikimokyklinio ir
bendrojo ugdymo
mokyklq veiklos
tobulinimas" projekt4

,,Matematika -
laimetojq mokslas".
Pradetas igyvendinti
naujas nacionalinis ir
(ar) tarptautinis
projektas, skirtas
pagrindinio ugdymo I
pakopos mokiniq
paLangai gerinti. I
projekto veiklas itraukta
ne maLiau kaip 50 proc.
specialiqjq poreikiq
turindiq mokiniq,
besimokandiq
pagrindinio ugdymo I
pakopoje.

UZbaigtas ES projektas ,,Matematika -
laimetojq mokslas" (pritraukta 70704,88
eur, (i5 jq 2 proc. - 1414,10 eur skyre
savivaldybe). Projekto metu 7-8 klasese:
mokiniq mokymosi pagalbai skirtos
individualios ir(ar)
trumpalaikes/il galaik6s
konsultacijos, namq darbq ruo5a, robotikos
elementq taikymas matematikos
pamokose; parengti ir pradeti tailcJiti
matematikos ir robotikos pamokq apra5ai,
uZduotys, parengtas ,,Matematikos
mokymo 7-8 klasese, panaudojant Lego
education elementus", metodikos aprabas.
8 klases mokiniq, atlikto el. matematikos

testo, kuri parenge doc. dr. V. Sidi[niene,
reztltatai palyginti su tq padiq mokiniq 6
klasds NMPP pasiekimais: surinktq ta5kq
vidurkis 6kl. - 44,1proc., tq padiq mokiniq
8 kl. - 53,5 proc. (Salies vidurkis - 49,1
proc.). Padaryta paLanga matematikos
mokymesi 9,4 proc.
Naujas nacionalinis (kokyb€s krepbelio)
projektas, skirtas pagrindinio ugdymo I
pakopos mokiniq paLangai gerinti, nei
Gimnazijoje, nei Lietuvoje dar nepradetas

l_Byvendinti, nes projekto organizatorius
Svietimo, mokslo ir sporto ministerija
vykdo proj ekto igl,vendinimui reikalingas
procedDras.

grupmes
matematikos

1.3.Tgsti
organizacinius
darbus, skirtus
naujos
netradicines,
funkcionalios,
saugios
edukacines
erdves kDrim4
palankioms ir
patrauklioms
mokymo(si)
s4lygoms
sudaryti.

Sutelkti tevq,
mokiniq,
mokytojq ir
socialiniq
partneriq
pajegumai,
tgsiami ir
uZbaigiami
naujos
edukacines
erdves - Lauko
klases irengimo
darbai,
organizuojamas
paramos
pritraukimas.

Organizuotas 2018 m.
gyventojq pajamq
mokesdio-paramos
pritraukimas.
Per 2018 metus
pritrauktq gyventojq
pajamq mokesdio-
paramos le5q 100 proc.
panaudojimas projekto

igyvendinimui.
Gimnazijos ir partneriq
pastangomis atlikti likg
Lauko klases statybos
darbai, kurie baigiami
iki IV ketv.
Per II-[I ketv. priimtas
susitarimas del tikslines
mokiniu auditoriios.

2019 m. III ketv, pabaigoje visi5kai
uZbaigtas Gimnazijos naujos edukacines
erdves Lauko klases projekto
igyvendinimas. Sio projekto uZbaigimui
100 proc. panaudotos surinktos 2018 m.
gyventojq pajamq mokesdio-paramos
le5os.

Metodineje taryboje preliminariai sutarta
del Lauko klaseje mokomq disciplinq:
prioritetas gamtos mokslq dalykai,
susitarta, kad pamokos susiderinus gales
vykti visq klasiq mokiniams (2019 m.
rugpjDdio men. 28 d. Metodines tarybos
posedZio protokolas Nr. 6).
Aktyviai vykdyta informacijos sklaida apie
naujos edukacines erdves - Lauko klases
projekto igyvendinim4 ir uZbaigim4:



kuriai bus kryptingai
organizuojami
mokymai: Metodineje
taryboje preliminariai
sutarta del Lauko
klaseje mokomq
disciplinq (prioritetas -
gamtos mokslq dalykai),
minimalaus atskirq ir
integruotq pamokrl
skaidiaus, ipareigoj imq
mokytojams ir siektinq
rezultatq. Nauja
edukacine erdve
pasitarnauja mokiniq
praktin i am-patirtini am
mokymuisi, stimuliuoja
mokym4si, skatina
m4stym4 ir
kurybi5kum4.
Organizuojama su
Lauko klases projektu
susijusios informacij os
sklaida Gimnazijos
internetinej e svetainej e
ir FB paskyroie.

- hltps:rsetosgirnna
qi.U:j:pa"baiga/

- hltps://set<:sgimnaz:ija.ltlsverrtinis-lauko-klases-
atidaryrnas/

- https":il$etosgimnazija.ltiprojektairlauko-kliNe/

- l.rttp :/Avrvrv. rin kosai kste. lt/n auj i enos/aklual ij os/1a
uko-kl as- gimnazi.i os-sute I klurno-ir'-stiprybs-
rod,vnlas-ealerija

- lr ttns ://t rt u'. lircebook.conr/pernral i nk. nh n'Jslor],-
lbicl-'104613 7252255t141&id,'l 7J I 4870268803 8&

tn :-R

l.4.fgyvendinti
ilgalaikg
prevencing
program4, skirt4
psichik4
veikiandiq
medZiagq
vartojimo ir (ar)
patydiq
prevencijai.

Tgsiamas
psichoaktyviq
medZiagq
prevencijos
programos

,,Savu keliu"
igyvendinimas,
skatinantis
sveik4
gyvensen4,
maZinantis
mokiniq
teigiamas
nuostatas
alkoholio,
tabako ir
narkotikq
vartojimo
atZvilgiu.
Pradiniq klasiq
mokiniai
dalyvauja
prevenciniq
programq
veiklose,
skatinamas ir
formuojamas
mokiniq
pozityvus
bendravimas.
Pateikta
parai5ka del

Visi2-IV klasiq
mokiniai sekmingai
dalyvauj a p sichoaktyviq
medZiagq prevencijos
programos,,Savu keliu"
igyvendinime, kurios
deka mokiniai pledia
Zinias apie alkoholio,
tabako ir narkotikq
vartojimo poveiki ir
pasekmes sveikatai bei
galimus apsauginius
veiksnius.
Visi pirmos klases
mokiniai dalyvauja
,,Obuolio draugai",
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
ugdymo mokiniai
,,Zipio draugai"
prevenciniq programq
veiklose, kur igijo Ziniq,
kaip susidraugauti ir
iSsaugoti draugystg,
patiems sekmingai

iveikti sunkumus ir
stresus, kreiptis
pagalbos ir padeti
aplinkiniams bei
prisiimti atsakomybg uZ
savo elgesi.

Visi Gimnazijos mokiniai dalyvavo
akredituotose prevencinese programose:

- psichoaktyviq medZiagq prevencin6

programa,,Savu keliuoo: 5JV klasiq
mokiniams vyko klasiq valandeliq metu
(fiksuota klas6s vadovo veikloje el.

dienyne), o pradiniq klasiq 2-4 klasiq
mokiniams veiklos vykdytos klasiq
valandeliq metu arba buvo integruotos i
pasaulio paZinimo dalyk4 (fiksuota klases

vadovo veikloje arba nurodant dalyko
pamokos tem4 ir klases darb4 el. dienyne);

- prevencines programos,,Zipio draugai"
ir,,Obuolio draugaioo sekmingai vykdytos
prie5mokyklinio ugdymo ir l-os klases

mokiniams. Prevenciniq programrl veiklq
vykdymas - sekmes ir sunkumai,
dalyvauj ant administracij os atstovui,
aptartas 2019 m. birZelio 19 d. klasiq
vadovq metodines grup€s posedyje,
(protokolas Nr. 5).

2019 m. galimybe Gimnazijai dalyvauti
LIONS QUEST prevencineje programoj e
nepatvirtinta. Gimnazija toliau domisi
LION QUEST prevencine programa, nes
ji atitiktq Gimnazijos poreikius gerinant
emocini mikroklimat4. Nacionalines
Svietimo agentlros Svietimo pagalbos



galimybes nuo
2019 m.
rugsejo men.
dalyvauti
LIONS
QUEST
vykdomos
prevencines
programos

,,Paauglystes
kryZkeles"
veiklose.

departametrtui siundiamu ra5tu 2019 -1 | -
29 Nr. SD-250 ,,Del prevencin6s
programos" buvo pra5oma sudaryti
galimybg 2020 metais Gimnazijai
dalyvauti valstybes le5omis
finansuojamose LIONS QUEST
prevencinese programose:,,Paauglystes
kryZkeles" 5"8 klasiq mokiniams bei
,,Raktai !sekmg" I-IV klasiq mokiniams.

2. ULd

3. uZduotys ar veikloso kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos

UZduotys, neiwkdvtos ar ivykdytos i5 dalies ddl numa tokiu buvo
UZduoWs PrieZastvs. rizikos

1.2. Dalyvauti nacionaliniuose ir (ar)
tarptautin i uose proj ektr; konkurs uose, kr"rritl
nuostatai skatina rnokyklq palang1.

Nauj as naci onal in i s (kokybes krep5el i o) proj ektas, skirtas
pagrindinio ugdymo I pakopos mokiniq paLangai gerinti
dar nepradetas lgyvendinti. Proj ekto organizatorius
Svietimo, mokslo ir sporto ministerija vykdo projekto
igyvendinimui reikalingas procedlras, kurioms
pasibaigus projektas turetq prasideti nuo 2020 m. rugsejo
mdn.

1.4. {gyvendinti ilgalaikg prevencing program4,
skirt4 psichik4 veikiandiq medZiagq vartojimo
ir (ar) patydiq prevencijai.

LIONS QUEST prevencineje programoje 2019 m.
Gimnazij a dalyvauti neturejo galimybes: Nacionaline
Svietimo agent[ra nesutinka pakviesti Gimnazij4
dalyvauti valstybes le5omis finansuojamose LIONS
QUEST prevencinese programose, nes ndra laisvq vietq,
be to Gimnazija vykdo psichoaktyviq medZiagrl
prevencing program4,, Savu keliu'.. Visgi Gimnazij a
pra5o atsakingos institucijos pakviesti dalyvauti min€tose
prevencinese programose.

I ei buvo atlikta SVAT veiklos rezultatams
UZduotvs / veiklos Poveikis Svietimo istaisos veiklai

Partnerystes p agrinda i s Gimn azij oj e r,ykdytas
LSS II ir IV rinktiniq jaunqjq Sauliq III
pakopos stolykla.

Ugdomas stovykloje dalyvavusiq mokiniq patrioti3kumas,
mokoma topografij os, veikimo komandoje, karinio
vadovavimo pagrindq ir lyderystes, Zvalgybinio patrulio
taktikos, rySiq procedflrq; lavinami Saudymo is[dZiai.

Partnerystes pagrindais Gimnazij oj e

organizuota Lietuvos jaunimo s4jungos
,,Zingsnis" stovykla.

Skatinamas Gimnazijos mokinirl bendravimas,
bendradarbiavimas ir dalijimasis patirtimi su kitq
mokyklq mokiniais dalyvaujandiais Lietuvos jaunimo
organizacijos veikloje. Ugdomi mokiniq organizaciniai
gebejimai, sudaromos s4lygos mokiniams mokytis veikti
komandose.

Partnerystes pagrindais organizuotas Dievo
Tarnaites Adeles Dirsytes 110-qjq gimimo
metiniq paminejimas.

Gilinamos mokiniq Zinios apie istorij4 ir Zymias mtisq
kra5to asmenybes, puoseldjamas mokiniq pilietinis
patriotinis auklej imas, ugdomos mokiniq vertybines
nuostatos i asmens ir tautos laisve.

Inicijuotas Gimnazij os kiemelio (nuo
seniiinijos puses) projekto parengimas,
Gimnazijos savininkui skyrus leiq - kiemelio
atnaujinimas.

Puoselejamas mokiniq estetinis ir tapatumo jausmas.
Kuriamos palankios s4lygos organizuojant renginius
puoseleti Gimnazij os tradicij as.

Nuo 2019-09-01 organizuotas mokiniq
maitinimas Svedi5ko stalo principu.

Ugdomas mokiniq savaranki5kumas ir s4moningumas.
Mokoma tausoti maista.



Organizuotas Gimnazij os proj ektas,,Sveikas
mokytojas - laimingas mokinys".

Sudaryta galimybe sportuoti mokytojams, susipaZinti su
Pilateso metodu, padedandiu pagerinti laikysen4, i5vengti
nugaros skausmu.

Pelnytas Kedainiq raj ono savivaldybes
konkurse GraZiausios biudZetines istaigos
aplinkos apdovanoi imas.

Puoselejamas mokiniq estetinis ir tapatumo jausmas.

4.

Direktorius

Pa usiu metu veiklos uZduotys (iei tokiu buvo) ir rezull atai

.UZduotys
I

Siektini rezultatw

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis vertinama, ar
nustatytos uZduotys

iwkdvtos)

Pasiekti re iltataiir
jq rodikliai

4.1

Mindaugas Danilevidius


