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2019 METU VEIKLOS ATASKAITA

2020 m. sausio 17 d. Nr. SD-13
Seta

I SKYRIUS n

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

(Trumpai aptariamos Svietimo istaigos strateginio plano ir lstaigos metinio veiklos plano igyvendinimo
kryptys ir pateikiami svarbiausi rezultatai bei rodikliai)

Setos gimnazijos (toliau - Gimnazyos) 20171019 m. strateginiame plane numatyti du prioritetai:
mokinio paLanga ir pilieti5kumo ugdymas.

2019 m. veiklos plano, parengto vadovaujantis strateginiu planu, svarbiausi rezultatai:
- Organizuotos 2 diskusijos ir 6 dalykiniai susitikimai su metodiniq grupill 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 gerqa patirtimi,2-3 kartus per metus patys kvietesi kolegas ar
administracija i dalykq pamokas-uZsiemimus.

- Nuo 2019 metq rugsejo pirmosios 87 procentai tevq (globejq, r[pintojq) stebejo e. dienyne vaiko
pasiekimus ir paLangq.

- Matuojant mokiniq palang4 pradinese klasese, kas menesi mokiniai isivertina testq rezultatus,
mokosi foimuluoti uZdavini, numato, k4 galetq daryti geriau, kas galetq jiems padeti. 5-8 kl. mokiniai
paZangos knygelese kas menesi stebi savo rezultatus, pokyti moksle. Individuali mokiniq paLanga
analizuota klasiq valandeliq metu, individualiq pokalbiq metu diskutuojant, tyrinejant rezultatus,
formuluoj ant lUkesdius.

- Suorganizuotos 2 mokiniq-tevq-mokytojq dienos, kuriose balandZio men. dalyvavo 45 procentai, o
gruodZio men. - 66,6 procentai tevq (globejq, rupintojq). Jq metu vyko individualios konsultacijos su
dalykq mokytojais, klasiq vadovais, individualiis 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 procentus mokiniq tevq (globejq rlpintojq).

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

susitikimai su aukstqjq 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 - ,,Robotikosoo neformalioio

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

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

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

Gimnazijos 2017-2019 metq strateginis planas igyvendintas gerai: suplanuotq veiklq igyvendinta
92,6 procentai. Strateginio plano igyvendinimas vyko per 2077, 2018,2019 metq u"itio. planq
vykdym4. 2017 met} veiklos plano igyvendinimo rezultatas sieke 85 procentus, 20i8 metq - 96,8
procentus, o 2019 m. - 91,7 procentus. Detali veiklos planq igyvendinimo analize yra pateikta 2018,
2019 ir 2020 m. veiklq planuose, kuriuos galima rasti adresu: b{.r:;/isetossirllnaziia.ltldokument*ri/



II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

l. Paerindiniai nradiusiu metu v eiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)

Siektini
rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar nustat5rtos

uZduotvs iwkdvtos)

Pasiek{i rentltatai ir jq rodikliai

1.1. Tailc5rti
griZtamoj.o rySio
metodikos
principus,
aktyvinant
bendradarbiavim4
su mokiniais ir jq
tevais.

Teikiama
konsultacin6
pagalba
mokiniams,
atsiZvelgiant !
jq mokymosi
pagalbos
poreikius.
Tevai aktyviai
itraukiami i
pokalbius ir
skatinami
prisiimti
atsakomybg uZ
savo vaikq
mokym4si.

Klasiq vadovai,
Svietimo pagalbos
specialistai ir
administracij os atstovai
praveda ne maZiau kaip
5-is pokalbius
Gimnazijoje su
mokymosi problemq
turindiu mokiniu ir jo
tevais (globejais,
riipintoj ais), aplanko ne
maLiau kaip 5-ias
mokym<isi problemq
turindiq mokiniq
Seimas, priima
susitarimus (iv.
formomis) del mokinio
paLangos 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 irjq galimus
sprendimus.

Pagalbos mokiniui grupe bei direktoriaus
pavaduotoja ugdymui pravede I 02
individualius pokalbius su mokiniais,
turindiais vieno mokomojo dalyko du ir
daugiau neigiamq paZymiq i5 eiles. Priimti
susitarimai, vykdoma pasiekimq
stebesena. Rezultatai periodi5kai aptarti
administracijos pasitarimuose. Stebint
mokiniq pa1ang420l9 m. balandZio men.,
23,6 proc. mokiniq turdjo neigiamus tam
tikro dalyko lvertinimus. Teikiant
mokymosi pagalb4, dirbant individualiai
su mokiniu, pagerejo mokiniq mokymosi
rezultatai:2019 m. balandZio mdn.
neigiamq ivertinimq turejo 46 mokiniai
(23,6 proc.), antrqpusmeti- 14 mokiniq
(7,2 proc.). Palyginus 2018 ir 2019 m.,
gimnazij os paZangumas padiddjo 2,7 5
proc., lankomumas - 17 proc.
Organizuotos 6 diskusijos su 5, 6ab, 8, I
klasiq mokiniais del mokymosi paZangos,
priimti susitarimai aptarti su mokytojais.
Bendradarbiauj ant su seni[nijq
socialiniais darbuotoj ais ir klasiq
vadovais, pagalbos mokiniui specialistai
aplanke 12 Seimq. Gimnazijoje pagalbos
mokiniui specialistai organizavo 15
individualiq susitikimq su tdvais, tevai ir
mokiniai konsultuoti del paZangumo,
drausmds, 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, aptarti laukiami
teigiami rezultatai.
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. organizuoti 459
uZsiemimai. Projekto metu buvo isteigta
mokytoj o-padej ej o pareigybe (3,5 val.),
siekiant gerinti matematikos mokym4,
integruo j ant matematika ir robotika.



2019 m. lpusmet! lyginant su II
pusmediu, paZangumas 7-8 kl. padidejo
10 proc. (7 kl. - 4 proc. 8 kl. +14 proc.),
mokymosi vidurkis padidejo 4,9 proc. (7
kl. - 0,3 proc., 8 kl.+5,2 proc.)
Vyko individualls pokalbiai su t6vais,
aptariant bandomqjq egzaminq, NMPP,
PUPP, diagnostiniq testq rezultatus:
spalio men."brganizuoti visq klasiq tevq
susirinkimai, vyko mokiniq-mokytoj,l-
tevr; dienos lapkridio bei sruodZio men.

I.2.Dalyvauti
nacionaliniuose ir
(ar) ,

tarptautiniuose
projekQ
konkursuose,
kuriq nuostatai
skatina mokyklq
palang4.

{gyvendinamas
nacionalinis ir
(ar) tarptautinis
projektas,
skirtas
mokyklos
paLangai
gerinti.

Gimnazija sekmingai
uLbaigia igyvendinti
2014-2020 metq
Europos Sqjungos fondq
investicijq veiksmq
programos 9 prioriteto
,,Visuomends Svietimas
ir Zmogi5kqiq i5tekliq
potencialo didinimas"
09.2.1-ESFA-K-728
priemones

,,Ikimokyklinio ir
bendrojo ugdymo
mokyklq veiklos
tobulinimas" projekt4
,,Matematika -
laimetojq mokslas".
Pradetas ig5rvendinti
naujas nacionalinis ir
(ar) tarptautinis
projektas, skirtas
pagrindinio ugdymo I
pakopos mokiniq
paLangai gerinti. I
projekto veiklas itraukta
ne maZiau kaip 50 proc.
specialiqjq poreikiq
turindiq mokiniq,
besimokandiq
pagrindinio ugdymo I
pakopoie.

UZbaigtas ES projektas ,,Matematika -
laimetojq mokslaso' (pritraukta 7 07 04,88
Eur, (i5 jq 2 proc. - 1414,10 Eur skyre
savivaldybe). Projekto metu 7-8 klasese:
mokiniq mokymosi pagalbai skirtos
individualios ir(ar) grupines
trumpalaikes/ilgalaikds matematikos
konsultacijos, namq darbq ruo5a,
robotikos elementq taikymas matematikos
pamokose; parengti ir pradeti taikyti
matematikos ir robotikos pamokq apra5ai,
uZduotys, parengtas,,Matematikos
mokymo 7-8 klasese, panaudojant Lego
education" elementus, metodikos apradas.
8 klases mokiniq, atlikto el. matematikos

testo, kuriparenge doc. dr. V. Sidiiiniene,
rezultatai palyginti su tq padiq mokiniq 6
klases NMPP pasiekimais: surinktq ta5kq
vidurkis 6 kl. * 44,1proc., tq padiq
mokiniq 8 kl. - 53,5 proc. (Salies vidurkis
- 49,1proc.). Padaryta paLanga
matematikos mokymesi 9,4 proc.
Naujas nacionalinis (kokybes krep5elio)
projektas, skirtas pagrindinio ugdymo I
pakopos mokiniq palangai gerinti, nei
Gimnazijoje, nei Lietuvoje dar nepradetas

igyvendinti, nes projekto organizatorius
Svietimo, mokslo ir sporto ministerija
vykdo projekto igyvendinimui reikalingas
procedDras.

1.3. Tgsti
organizacinius
darbus, skirtus
naujos
netradicines,
funkcionalios,
saugios
edukacines
erdves k[rim4
palankioms ir
patrauklioms
mokymo(si)
s4lygoms
sudaryti.

Sutelkti tevq,
mokiniq,
mokytojq ir
socialiniq
parheriq
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.
Gimnazij os ir partneriq
pastangomis atlikti likg
Lauko klases statybos
darbai, kurie baigiami
iki IV ketv.
Per II-III ketv. priimtas

2079 m.III ketv. pabaigoje visiSkai
uZbaigtas Gimnazijos naujos edukacines
erdves - Lauko klases projekto
igyvendinimas. Sio projekto uZbaigimui
100 proc. panaudotos surinktos 2018 m.
gyventoj q paj amq 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.
rugpj[dio men. 28 d. Metodines tarybos
posedZio protokolas Nr. 6).
Aktyviai vykdyta informacijos sklaida
apie naujos edukacines erdves - Lauko



susitarimas del tikslines
mokiniq auditorijos,
kuriai bus kryptingai
organizuojami
mokymai: metodineje
taryboje preliminariai
sutarta del Lauko
klaseje mokomq
discipl inq (prioritetas -
gamtos mokslq dalykai),
minimalaus atskirq ir
integruotq pamokq
skaidiaus, lpareigoj imq
mokytojams ir siektinq
rezultattl. Nauja
edukacind erdve
pasitarnauja mokiniq
praktiniam-patirtiniam
mokymuisi, stimuliuoj a
mokym4si, skatina
m4stym4 ir
kiirybi5kum4.
Organizuojama su
Lauko klases projektu
susijusios informacij os
sklaida Gimnazijos
internetinej e svetainej e
ir FB paskyroie.

klases projekto iglrvendinim4 ir
uLbaigim4:
- hltps:r'setossirnnazi.ia.lt/lauko-klases-darbai-

.ei,n-*i.:p--4ba-ie,t,

- httns;i/setos$imnazija. Ii,'sventinis-lauko-klases-
il.trd-Q"ry$.ssl

- https:r'sc.tossirnnazi"ia.ltlproiektai/lauko-ktase/

- hll"n rliwww.rirlkosaiksie.ltilaui ienos/riklrinlijo.{1A
uko-lilas-gimnirZij os-sute Ikturno-i r-stiprybs-
::g-rlyn +.).:sil!..-e..{t ia
- https:/irvwi.r'.fhcehook.cornlprrrrnalink. nhn?story

Praktinis-patirtinis mokymasis bus
organizuojam as 2020 m. pavasari.

1.4. fgyvendinti
ilgalaikg
prevencing
program4, skirt4
psichik4
veikiandi4
medZiagq
vartojimo ir (ar)
patydiq
prevencijai.

Tgsiamas
psichoaktlviq
medZiagq
prevencijos
programos

,,Savu keliu"
igyvendinimas,
skatinantis
sveik4
gyvensen4,
maZinantis
mokiniq
teigiamas
nuostatas
alkoholio,
tabako ir
narkotikq
vartojimo
atLvilgiu.
Pradiniq klasiq
mokiniai
dalyvauja
prevenciniq
programrl
veiklose,
skatinamas ir
formuojamas
mokiniq
pozitlvus
bendravimas.

Visi 2-IV klasiq
mokiniai sekmingai
dalyvauj a psichoaktyviq
medLiagq 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 programrl
veiklose, kur igijo Ziniq,
kaip susidraugauti ir
i5saugoti draurystg,
patiems sekmingai

iveikti sunkumus ir
stresus, kreiptis
pagalbos ir padeti
aplinkiniams bei
prisiimti atsakomybe uZ

Visi Gimnazijos mokiniai dalyvavo
akredituotose prevencinese programose:

- psichoaktyviq medZiagq prevencind
programa ,,Savu keliu": 5-IV klasiq
mokiniams vyko klasiq valandeliq metu
(fiksuota klases 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 draugai" s6kmingai vykdytos
prie5mokyklinio ugdymo ir l-os klases

mokiniams. Prevenciniq programrl veiklq
vykdymas - sekmes ir sunkumai,

dalyvauj ant administracijos atstovui,
aptartas 2019 m. birZelio 19 d. klasiq
vadovq metodines grupes posedyje,
(protokolas Nr. 5).

2019 m. galimybe Gimnazijai dalyvauti
LIONS QIIEST prevencineje programoj e
nepatvirtinta. Gimnazija toliau domisi
LION QUEST prevencine programa, nes
ji atitiktq Gimnazijos poreikius gerinant



Pateikta
parai5ka del
galimybes nuo
2019 m.
rugsejo men.
dalyvauti
LIONS
QUEST
vykdomos
prevencinds
programos

,,Paauglystes
kryZkeles"
veiklose.

savo elgesi. emocini mikroklimat4. Nacionalines
Svietimo agent[ros Svietimo pagalbos
departamentui siundiamu ra5tu 2019-1 1-
29 Nr. SD-250 ,,Del prevencin6s
programos" buvo pra5oma sudaryti
galimybg 2020 metais Gimnazijai
dalyvauti valstybds le5omis
fi nansuoj amose LIONS QUEST
prevencindse programose:,,Paauglystes
kryZkeles" 5-8 klasiq mokiniams bei
,,Raktai i sekmg" I-IV klasiq mokiniams.

2. Ard

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

s, neivykdytos ar ivykd tos i5 dalies ddl nu rizik ei tokiu buvo
UZduotys PrieZastvs. rizikos
1.2. Dalyvauti nacionaliniuose ir (ar)
tarptautiniuose projektq konkursuose, kuriq
nuostatai skatina mokyklq paLang4.

Nauj as nacional i n i s (kokybes krep5elio) projektas, skirtas
pagrindinio ugdymo I pakopos mokiniq paLangai gerinti"
dar nepraddtas igyvendinti. Projekto organizatorius
Svietimo, mokslo ir sporto ministerija vykdo projekto
igyvendinimui reikalingas procediiras, kurioms
pasibaigus, projektas tur6tq prasideti nuo 2020 m.
rugse.jo men.

1.4. fgyvendinti ilgalaikg prevencing program4,
skirt4 psichik4 veikiandiq medZiagq vartoj imo
ir (ar) patydiq prevencijai.

LIONS QUEST prevencineje programoje 2019 m.
Gimnazij a dalyvauti neturejo galimybes: Nacionaline
Svietimo agent[ra nesutinka pakviesti Gimnazijq
dalyvauti valstybes le5omis fi nansuoj amose LIONS
QUEST prevencinese programose, nes ndra laisvq vietq,
be to, Gimnazija vykdo psichoaktyviq medZiagq
prevencing program4,,savu keliu". Visgi Gimnazija
pra5o atsakingos institucijos pakvietimo dalyvauti
minetose prevencindse programose.

ildoma, jei buvo atlikta papildomu, svariu istaigos ve ,iklos rezultatams
UZduotvs / veiklos Poveikis Svietimo istaisos veiklai
Partnerystes pagrindais Gimnazij oj e

organizuotos dvi stovyklos: LSS II ir tV
rinktiniq jaunqjq Sauliq III pakopos bei
Lietuvos jaunimo s4jungos,,Zingsnis"
stovyklos.

Ugdomas stovykloje dalyvavusiq mokiniq patrioti5kumas,
mokoma topo grafij os, veikimo komandoj e, karinio
vadovavimo pagrindq ir lyderystes, Zvalgybinio patrulio
taktikos, rySit1 proced[rq; lavinami Saudymo igtidZiai.
Skatinamas Gimnazijos mokiniq bendravimas,
bendradarbiavimas ir dalijimasis patirtimi su kitq
mokyklq mokiniais, dalyvaujandiais Lietuvos jaunimo
organizacij os veikloj e. Ugdomi mokiniq or ganizaciniai
gebejimai, sudaromos s4lygos mokiniams mokytis veikti
komandose.

Partnerystes pagrindais organizuotas Dievo
tamaites Adeles Dirsytes 11O-qiq gimimo
metiniq paminejimas.

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

Inicijuotas Gimnazijos kiemelio (nuo
senifinij os puses) proj ekto parengimas,
Gimnazijos savininkui skyrus le5q - kiemelio
atnauiinimas.

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

Nuo 20 I 9-09-0 1 organizuotas mokiniq
maitinimas Svedi5ko stalo princiou.

Ugdomas mokiniq savarankiSkumas ir s4moningumas.
Mokoma tausoti maista.



Organizuotas Gimnazij os projektas,,Sveikas
mokytojas - laimingas mokinys".

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

Pelnytas apdovanojimas Kedainiq rajono
savivaldybes konkurse,,GraZiausia biudZetines
istaigos aplinka".

PuoseleJamas mokiniq estetinis ir tapatumo jausmas.

4. Pakoresuotos usiq metq veiklos uZduotvs (iei tokiu buvo) ir r"ezu tatai

UZduotyp Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar
nustatytos uZduotys
iwkdvtos)

Pasiekti rczultatu ir
jq rodikliai

4.r.

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

5. nt uZduotis isivertinimas

UZduodiq irykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

lanselis
5. 1 . UZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai serai M
5.2.ULduotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai E
5.3. {vykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E
5 .4. U 1duotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

kurias no
6.1. Vadovavimo ulr ulsl
6.2. Svietimo istaigos struktdros, procesu, i5tekliu valdymo kompetenciia.

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. [vertinimas, jo pagrindimas ir sillymai:
2020 m. sausio 27 d. Gimnazijos tarybos posedyje priimtu nutarimu (protokolas Nr. 1), si[loma
Kedainiq r. Setos gimnazijos direktoriaus Mindaugo Danilevidiaus 2019 m. veikl4 vertinti labai
gerai. 2019 m. igyvendintos numatytos uZduotys ir kitos papildomos veiklos.

Kedainiq r. Setos gimnazijos
direktorius

Kedainiq r. Setos gimnazijos
tarybos pirmininke

Mindaugas Danilevidius 2020-01-17

Lina Rugieniene 2020-0t-30



8. lvertinim.as, jo pagrindimas ir sifllymai:
Kedainiq r. S"t* gimnariios direktoriau s20I9m. veikl4 ivertinti 4' q//
irvieniemsmetamsnustaiytipareiginesalgoskintamosiosda|ieS
algos pastoviosios dalies.

Kedainiq raj ono savivaldyb6s meras

Galutinis metq veiklos ataskaitos iv

KITU METV

9. Kitq metq uZduotys

V SKYRIUS
VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

2020-02-18Valentinas Tarnulis
(para5as)

nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne dau kaip 5

UZduotys Siektini rentltatai Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais
vadovauj antis vertinama, ar

nustafirtos uZduotvs iwkdvtos)
f.i. Sudaryti sllygas
administracijos ir pedagogq
lygmenimis tai$rti refl ektavimo
patirtis.

Analizuojama mokymo ir
mokymosi veikla
administracij os ir pedagogq
tikslinese grupese; kas du
menesius klasiq vadovai ir
skirtingq aktualiq
mokomqjq dalykq
mokytoj ai aptaria mokiniq
mokymosi rezultatus,
numato ir fiksuoja
konkredius veiksmus
mokymosi rezultatams
gerinti; priimti sutarimai
periodi5kai aptariami su
administracija

Priimti sutarimai tarp pedagogq
aptariami su administracija ne
maliau kaip 4 kartus per mokslo
metus, analizuojami mokiniq
mokymosi rezultatq pokydiai.
Kiekvienas mokytojas ne maZiau
kaip po 2 kartus teiks kolegialqji
griZtam4jiry5i.
Il proc. mokiniq 2019-2020 m. m.
geresni II pusmedio renltatai.
Visi pedagogai nusimatys metines
uZduotis, kuriq viena bus susijusi su
pamokos kokybe siekiant gerinti
mokiniq mokymosi rezultatus.
Organizuota ne maZiau kaip 30
pagalbos mokiniui grupes pasitarimq
aptariant mokiniq mokymosi
paLangq.

9.2. Inicijuoti dalyvavim4
nacionaliniuose ir (ar)
tarptautiniuo se proj ektq
konkursuose, kuri q nuostatai
skatina rnokykhl p alang4.

Nuo 2020 m. rugsejo 1 d.

igyvendinamas kokybes
krep5elio projektas 5-8
klasese: parengto veiklos
tobulinimo plano pagrindu,
stiprinama mokiniq
atsakomybe, efektyvinamas
mokymas ir mokymasis bei
gerinami matematikos ir
I ietuviu kalbos rezultatai.

fgyvendinant projekt4 bus inicijuoti
tyrejq parengti 5-8 klasiq
matematikos ir lietuviq kalbos
diagnostiniai testai, kuriq rezultatai
bus atskaitos ta5kas dvejq metq
projekte.
Siekiant efektyvesnio mokinio
mokymosi, ne maZiau kaip 50 proc.
5-8 klasiq matematikos ir lietuviq
kalbos pamokq ves du dalyko
mokytojai: pagal susitarimus dalis
pamokq bus vedama dalijant mokiniq
klasg i dvi grupes, dalis pamokq - su
dviem mokytojais.
Organizuotas mokymq ciklas
mokyojams pamokos metodikos ir
ios vertinimo temomis.



NemaZiau kaip l-2 proc. 5-8 klasiq
mokiniq (matematikos ir lietuviq
kalbos dalykuose) padarys pfrangq
(lyginami 2019-2020 m. m. I pusm.
ir2020-2021 m. m. I pusm.
rezultatai).

[gyvendinamas Europos
Sqjungos fondq
fi nansuoj amas nacionalinis
ir (ar) tarptautinis projektas,
skirtas gamtos mokslq
pasiekimams gerinti.

Gavus fi nansavim4 pradetas

igyvendinti naujas nacionalinis ir (ar)
tarptautinis dviejq metq
gamtamokslinis projektas, skirtas
pagrlndinio ugdymo 6-8 klases
mokiniq palangai gerinti.
Per 2020-2027 m. m. I pusm.:
- organizuotos 1-2 doc. dr.
Romualdos Lazauskaitds
konsultacijos gamtos mokslq
mokytojams apie tiriamoj o,
laboratoriniq ir projektiniq darbq
or ganizav im4 u gdant informatin i
m4stym4, metodiniq priemoniq
rengim4, naudojant inovatyvias
priemones ir metodikas;
- organizuotos nemaZiau kaip 4
integruotos gamtamoksliq dalykq
pamokos taikant informatinio
m4stymo strategijas.
NemaZiau kaip I proc. pageres
(tarpiniai) gamtos mokslq mokiniq
rezultatai (lyginami 2019-2020 m.
m. I pusm. ir2020--2021 m. m. I
pusm. rezultatai).

9.3. {gyvendinti Kedainiq rajono
savivaldybes mokyklq steigimo,
reorganizavimo, likvidavimo,
pertvarkymo ir strukttiros
pertvarkymq 20 16-2020 metq
plano dali, susijusi4 su Gimnazija.

Vadovaujantis teises aktais
prie Gimnazijos
prijungiama Kedainiq r.
Truskavos pagrindine
mokykla: naujos nuostatq
redakcij os parengimas,
organizuota diskusija su
Truskavos pagrindines
mokyklos bendruomene,

. atliekama skyriaus turto
inventorizacija, klases
komplektuojamos
vadovauj anti s galioj andiais
teises aktais.

Iki I ketv. pabaigos Juridiniq asmenrl
registrui bus pateiktos savininko
parengtos reorganizavimo s4lygos ir
atliktos vie5inimo procediiros.
Per II ketv. sudaryta darbo grupe
parengs nauj4 Setos gimnazijos
nuostatq redakcij4.
II ketv. organizuojama 1-2 diskusijos
su Truskavos pagrindines mokyklos
bendruomene del tolesnio mokymosi
galimybiq Truskavos skyriuje ir (ar)
Gimnazijoje.
Sudaryta darbo grupe atlieka
Truskavos skyriaus turto
inventorizacij4.
Nuo 2020 m. rugsejo I d. Truskavos
skyriuje nebus komplektuojamos
nepilnos pradinio ir pagrindinio
ugdymo programos klases bei
jungtines pagrindinio ugdymo
programos pirmos dalies klas6s.



10. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali btrti neivykdytos (aplinkybds, kurios gali
turOti neigiamos itakos ivykdyti Sias uiduotis)

ildoma suderinus su Svietimo istaisos vadovu
10.1. Formalus dalies tevq poZiiiris i savo vaikq molcym4si, nepakankamas ir tik deklaratyvus noras
dalyvauti veikloje, skirtoie uZtikrinti vaiko mokymasi pagal turimas salias.
10.2. Reikali triikumas proi ekto veikloms
10.3. finansavimas lnlo ul.
10.4. Nepriimti, nepatvirtinti reikalingi teises aktai ir (ar) veluoiantvs teises a.ldai.
10.5. Ne aoli

I
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SusipaZinau

Kedainiq r. Setbs gimnazijos
direktorius

Valentinas Tamulis 2020-02-18

Mindaugas Danilevidius 2020-02-18


